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Resumo 

 

Fora do Mundo é uma investigação em Artes Plásticas que acompanha o percurso 

dos anos de doutoramento de um brasileiro na cidade do Porto, em Portugal, de onde 

resultam análises conceituais e experimentações artísticas decorrentes de um 

prolongado estado liminar. Com base em pressupostos antropológicos acerca dos 

ritos de passagem, a presente pesquisa propõe que o tempo extraordinário vivido em 

terras portuguesas sejam entendidos como uma condição de liminaridade. Partindo 

da hipótese de que o doutoramento em causa é um rito de passagem, averígua-se a 

liminaridade como um agente poético nas práticas artísticas. A metodologia inscreve-

se em um modelo teórico-prático de investigação baseado num projeto autoral de 

criação artística e acompanhado de uma exegese. Uma abordagem fenomenológica 

com bases no campo da pesquisa qualitativa com o enfoque no processo criativo 

autoral. A partir da observação participativa e da coleta de dados, realiza-se o estudo 

que, além da prática artística, utiliza a narrativa e a abordagem auto-etnográfica para 

a análise do fenômeno. A comunicação dos resultados dá-se por meio desta tese e 

pelo conjunto das atividades práticas desenvolvidas.  
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Abstract 

 

Out of the World is an investigation in Fine Arts that follows the course of the PhD 

years of a Brazilian in the city of Porto, Portugal, from which conceptual analyzes and 

artistic experiments result from a prolonged state of liminality. Based on 

anthropological assumptions about the rites of passage, the present research 

proposes that the extraordinary time lived in Portuguese lands be understood as a 

condition of liminality. Starting from the hypothesis that the PhD in question is a rite of 

passage, liminality is seen as a poetic agent in artistic practices. The methodology is 

inscribed in a theoretical-practical model of research based on an authorial project of 

artistic creation and accompanied by an exegesis. A phenomenological approach 

based on the field of qualitative research with the focus on the creative process. From 

the participatory observation and the data collection, the study is carried out that, 

besides the artistic practice, uses the narrative and the auto-ethnographic approach 

for the analysis of the phenomenon. The communication of the results will be through 

this thesis and all the practical activities developed. 
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Introdução 

 

Esta investigação analisa o percurso dos anos de doutoramento de um brasileiro 

na cidade do Porto, Portugal, com o propósito de desenvolver um processo criativo 

decorrente de um prolongado estado liminar. Devido às semelhanças com os 

pressupostos antropológicos acerca dos ritos de passagem, a presente pesquisa 

propõe que estes anos vividos em terras estrangeiras sejam percebidos como tal e 

que o espaço e o tempo da sua realização constituam uma zona limítrofe entre dois 

estados diferentes da existência; uma fronteira entre dois mundos, uma condição de 

liminaridade. Para tanto, partindo da preposição de que o doutoramento em causa é 

um rito de passagem, os capítulos que se seguem averiguam como a liminaridade, 

conjunto de fases dos ritos de passagem, configura-se como agente poético nas 

práticas artísticas, como lugar de criação.  

Esta tese de doutoramento contempla trabalhos da práxis artística referentes aos 

conteúdos tratados e realizados durante o período de investigação. Por esse motivo, 

apresenta-se, como complemento a esta tese doutoral, uma exposição onde se 

pretende um contato direto com meios expressivos em diferentes vertentes das Artes 

Plásticas. Centrados no tema e na estrutura conceptual, os resultados práticos 

apresentam diversos suportes e meios de expressão, como o vídeo, o desenho, a 

fotografia. As reproduções fotográficas da exposição serão incorporadas na tese. 

Estudos antropológicos identificam uma sequência de três fases a compor um 

rito de passagem: separação, margem e agregação. Em um primeiro momento, o 

sujeito da ação ritual é separado (ou separa-se) do curso habitual da vida e/ou do 

grupo social do qual participa. Em seguida, passa a viver uma experiência à margem 

da estrutura social cotidiana, quando é comum distanciar-se dos seus referenciais 

identitários mais básicos. Por fim, para efeito da conclusão do rito, o sujeito, em uma 

nova condição, se reintegra à normalidade do convívio com a sua comunidade, em 

um esforço de reagregação. Neste projeto, definido por uma abordagem auto-

etnográfica, a semelhança com a forma como a antropologia descreve o rito de 

passagem está no doutorando: o sujeito de um estudo de caso demarcado por etapas 

distintas e delimitado pelo tempo necessário à sua concepção, realização e conclusão.  
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Ao aproximarmo-nos dos rituais de passagem adotamos a divisão do tempo do 

doutoramento distinguindo três etapas: o tempo da partida (ritos preliminares), o 

percurso ou o desenvolvimento da pesquisa (ritos liminares) e o tempo de regresso 

(ritos pós-liminares) – (cf. capítulos 3, 4 e 5). A análise averiguou que, para o 

doutorando em causa, a vida neste ambiente extraordinário suscita questões que 

parecem revelar uma qualidade humana: a composição de rituais para consagrar 

momentos importantes da vida. 

A disposição central da condição liminar mantém os acontecimentos que a 

precede e que advém em contextos periféricos nas posições preliminar e pós-

liminar. Deste modo, a fase liminar adquire importância, toma para si o papel de 

intermediária entre realidades distintas. Constitui, portanto, um interstício entre dois 

mundos, uma zona limite com etapas a serem superadas: experimentar a separação, 

vivenciar toda a liminaridade e expectar a reagregação. A duração de cada fase se dá 

pelas características autônomas presentes em cada uma delas. Não há uma 

equivalência de duração, porém a fase liminar costuma ser mais desenvolvida e 

acarretar mais tempo. Neste estudo, a abordagem dos ritos de passagem aponta o 

desenvolvimento de um pensamento acerca do significado destes ambientes liminares 

como Espaço e Tempo de poética. 

Considerando a liminaridade um estado subjetivo de natureza psicológica, 

considerando que o período de realização do doutoramento configura-se como um 

espaço-tempo de transição, um período de mudanças na vida marcado pela 

percepção de um tempo desigual, e considerando que neste contexto antigos 

comportamentos e hábitos estiveram suspensos à espera do retorno à normalidade, 

defendemos que o período e as condições necessárias à realização deste 

doutoramento em Portugal possa ser entendido como um contexto de liminaridade.  

Desse modo, o ritual de passagem em Fora do Mundo, organiza-se em uma 

estrutura dividida em três fases: Precisão, Aspiração e Contentamento.  

A Precisão conjuga-se com o rito preliminar ou a separação na qual me 

reconheço como o sujeito de uma travessia transoceânica que se aparta, 

conscientemente, da sua antiga normalidade social em busca de um objetivo definido, 

porém aberto e incomensurável.  
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A Aspiração associa-se ao rito liminar ou à margem. Neste ponto, quando a 

liminaridade é plena, o desejo pelo novo articula um outro cotidiano dentro de um 

contexto social onde me falta a estrutura, o pertencimento e a familiaridade.  

Por fim, o Contentamento que se flexiona ao rito pós-liminar, ou fase de 

agregação, onde o retorno é um dos objetivos, contudo, numa nova condição. 

Ao rito acadêmico de passagem somam-se outros conceitos com o objetivo de 

auxiliar o desvendamento das percepções assimiladas, das experiências vividas e dos 

sentimentos acumulados ao longo do processo de doutoramento. Portanto, os 

conceitos de Viagem, Tempo, Memória, Identidade e Exílio, flexionam com a  

Liminaridade no intuito de acrescentar subsídios às reflexões, ao pensamento teórico 

e à corporização dos trabalhos plásticos. Um indivíduo em estágio liminar está sujeito 

ao enfrentamento de alguns fatores atribuídos ao ritual de passagem, isolamento e 

separação, por exemplo. Portanto, os conceitos escolhidos auxiliam a leitura destes 

enfrentamentos. 

O processo metodológico inscreve-se em um modelo teórico-prático de 

investigação, baseado num projeto autoral de criação artística e acompanhado de 

uma exegese. Um modelo que ressalta dois aspectos: primeiro, em conformidade com 

Frayling (1993, p. 5), os produtos finais são artefactos e, portanto, o pensamento da 

pesquisa em Arte está consubstanciado nos experimentos artísticos. Além disso, o 

objetivo não é prioritariamente um conhecimento transmissível no sentido da 

comunicação verbal, mas no sentido da ação comunicante. Como refere-se Rosas 

(2011): “[...] as obras de arte que nos interessam são representações humanas de 

ideias, expressões de emoções ou sentimentos vividos, experienciados, observados 

e têm uma entidade própria, uma autonomia, uma liberdade – são comunicantes em 

si” (p.37). Segundo, e de acordo com Rey (2002, p. 132), a pesquisa em Arte é 

realizada pelo artista a partir do processo de instauração do seu trabalho, ou seja, o 

artista constrói o seu objeto de estudo ao tempo em que desenvolve a pesquisa.  

Este projeto insere a investigação em Arte numa abordagem fenomenológica, 

e, por conseguinte, as suas bases metodológicas no campo da pesquisa qualitativa. 

O aporte de uma pesquisa com este caráter buscou um enfoque interpretativo e 

narrativo do processo criativo autoral, a partir de uma experiência vivida. A partir da 
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observação participativa e da coleta de dados em campo, realizou-se um estudo de 

um fenômeno específico que, além da prática artística, utilizou a narrativa e a 

abordagem auto-etnográfica para a análise do fenômeno cujos preceitos estiveram 

em conformidade com Fortin (2009, p. 83): 

A auto-etnografia (próxima da autobiografia, dos relatórios sobre si, das 
histórias de vida, dos relatos anedóticos) se caracteriza por uma escrita do 
“eu” que permite o ir e vir entre a experiência pessoal e as dimensões culturais 
a fim de colocar em ressonância a parte interior e mais sensível de si. 

Ao citar a abordagem etnográfica, a expectativa quanto à metodologia não 

prevê a adoção rigorosa de um método antropológico, mas uma aproximação daquilo 

que descreve J. D. Brewer1. Segundo esse autor, o estudo de pessoas em seus 

ambientes ou campos naturais, necessitam ser realizados por métodos de coleta de 

dados que capturem os seus significados sociais e atividades ordinárias, envolvendo 

o pesquisador participante diretamente no ambiente, como também nas atividades, a 

fim de coletar dados de maneira sistemática, mas sem impor um significado externo. 

Ante esta aproximação, a investigação planeada para Fora do Mundo adequa suas 

questões metodológicas naquilo que Fortin (2009) chama de “bricolagem”, ao que a 

autora afirma: “os estudos etnográficos e auto-etnográficos podem muito bem ser o 

objeto de uma bricolagem metodológica para servir o artista desejoso, por sua vez, de 

uma teorização de sua própria prática [...].”. (p. 85).  

Na presente tese, a narrativa distingue-se no texto que, por sua vez, está 

organizado e fundamentado na estrutura tripartida do rito de passagem: a Precisão 

(fase preliminar), a Aspiração (fase liminar) e o Contentamento (fase pós-liminar). 

Os dois primeiros capítulos descrevem os conceitos de rito de passagem e de 

liminaridade, relacionando-os com o contexto da pesquisa. Os capítulos seguintes 

elaboram a sequência de fases rituais vivenciadas no decorrer do doutoramento 

relacionando-as com os conceitos estabelecidos, analisando um fenômeno de 

liminaridade específico e destacando as interações com o espaço e tempo do 

fenômeno.  

O primeiro capítulo descreve e faz analogias entre os rituais de passagem na 

perspectiva antropológica, com a experiência de um doutoramento na perspectiva das 

                                            
1 (BREWER, J.D. Ethnography. Buckingham/Philadelphia: Open University Press, 2000 apud BELL, 2005, p.16) 
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artes plásticas. Para tanto, recorre a autores como o antropólogo francês Arnold Van 

Gennep (1873-1957) que, em Os Ritos de Passagem escrito em 1909, dedicou-se a 

identificar um conjunto de cerimônias, por ele designadas de ritos de passagem, 

definindo-as como sendo aquelas que implicam em mudança ou transição de um 

indivíduo ou um grupo de pessoas, entre fases da vida e/ou posição social. Nos 

escritos produzidos por Van Gennep ele distingue a possibilidade de associação de 

inúmeros e variados rituais pela presença de um padrão cerimonial recursivo que além 

de denotar semelhança, expõe um padrão performativo executado a partir de 

determinada ordem protocolar.  

Outro autor fundamental para este momento da pesquisa, Victor Turner (1920-

1983), entende que em um rito de passagem cada fase institui experiências de espaço 

e tempo distintas da realidade diária habitual, todavia, em seus estudos, ele concentra 

esforços na fase de margem onde, segundo o autor, ocorre um amplo distanciamento 

da estrutura social de pertencimento e onde verifica-se uma carga simbólica 

expressiva. Para Turner, a fase liminar constitui uma ordem autônoma, com 

tendências à independência, acrescida de uma carga dramática e simbólica própria. 

O interesse por semelhanças entre os rituais de passagem e a experiência de um 

doutoramento, incluiu o estudo de autores como Pierre Bourdieu (1930-2002), Jean 

Cazeneuve (1915-2005) e outros que contribuíram com o desvelamento da 

proposição que sugere o doutoramento como um ritual de passagem.  

O segundo capítulo analisa a liminaridade como um agente poético a partir da 

leitura e interpretação de importantes autores. Entre filósofos, historiadores e críticos 

da Arte, algumas teorias e reflexões possibilitaram fazer aproximações entre o 

conceito de liminaridade e a experiência artística. Autores cujos textos ajudam a 

conjecturar, num sentido amplo, que as práticas artísticas sempre estiveram/estão 

atentas à liminaridade. Friedrich Nietzsche (1844-1900), por exemplo, para quem a 

vontade de potência é a base de tudo que existe, afirma que “são as condições 

excepcionais que criam o artista” (2010, p. 128). Para Gaston Bachelard (1884-1962), 

são muitos os devaneios que nos põem fora do mundo e o artista “[...]  tem 

necessidade deles para nos transportar a esse além-mundo que é o mundo de um 

amor novo. As pessoas apressadas pelos afazeres humanos não penetram nele” 

(1978, p. 303). Para Gilles Deleuze (1925-1995), em seus diálogos com Claire Parnet, 

o ser humano contemporâneo tem a vida composta e determinada por linhas rígidas 
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e segmentadas, contudo, aponta uma fissura, um limiar, quando argumenta a 

existência de linhas de segmentaridade mais flexíveis.  

Pierre Bourdieu põe em causa aspectos liminares experienciados por artistas 

quando escreve sobre a “boemia e a invenção de uma arte de viver” (1996, p. 70). 

Arthur C. Danto (1924-2013) subscreve a existência do ‘Mundo da Arte’ (1964), um 

mundo em contraposição ao mundo real, com uma ambiência preenchida por uma 

atmosfera de teoria da arte. Gilbert Lascault (1934-) manifesta a liminaridade contida 

na ideia de caos quando o mesmo se insere ao universo dos artistas e, ao se debruçar 

sobre a natureza do caos verdadeiro proposto por Paul Klee (1906-1940), afirma: “o 

caos não é o anti-mundo, mas uma origem, um ovo, um lugar intermediário entre o 

que está por vir e o que morre” (1996, p. 39-40). Arnold Hauser (1892-1978) fala de 

uma certa flexibilidade, muito preconizada pelos românticos, como característica da 

atitude artística. Uma flexibilidade que acarreta em mudanças na relação entre a 

ilusão e a realidade. Já Luigi Pareyson (1918-1991) afirma que o mundo do artista se 

revela na forma (1993, p. 15), na dimensão da experiência estética. Autores cujo 

pensamento dialoga com a experiência liminar, e que, de alguma maneira, reforçam 

a ideia da prática artística como atividade atenta à liminaridade, não como um conceito 

imposto, mas como algo vivenciado. Este capítulo investiga a liminaridade como lugar 

de acolhimento de muitas questões que cercam o artista. 

O terceiro capitulo é nomeado de Precisão por carregar em si o peso e a força 

das coisas que são necessárias. Fazer essa viagem, sob inúmeros aspectos, foi 

preciso e necessário. Conforme o enunciado de Van Gennep (2011), os ritos de 

passagem apresentam um conjunto de procedimentos divididos entre a separação, a 

margem e a agregação. Este capítulo descreve o instante da deflagração do rito, 

portanto, o momento de separação do mundo cotidiano. A fase preliminar. 

Num primeiro momento, apresentamos um depoimento escrito na primeira 

pessoa. Um relato dos factos ocorridos e das qualidades das coisas que são 

necessárias. A narrativa inicia-se nos preparativos que antecederam a viagem, na 

burocracia que envolve uma aventura deste porte, nas malas e nos aeroportos, e nas 

primeiras impressões sentidas após o desembarque, quando o tempo de 

encantamento e descobrimentos se instala. Menciona as ruas que a princípio 

funcionam como labirintos a avaliar a capacidade funcional do sujeito; as praças e as 
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calçadas que convidam a caminhar; a proximidade entre cidades distintas que se 

revela nas ladeiras desvendadas com ímpeto de desbravador; os becos e as vielas 

que incansavelmente exploro; as confeitarias, os cardápios, os sabores. Discorre 

sobre os primeiros dias que, sob todos os aspectos, foram mais intensos. 

Em seguida, desenvolvo uma reflexão acerca da Viagem enquanto estratégia 

de ação e de experimentação artística. A ideia principal, neste ponto, apoia-se em 

George Santayana (1863-1952) que descreve o ato de viajar como um conjunto de 

movimentações humanas que vão muito além do simples passeio e compreende que 

a capacidade de deslocamento talvez seja a chave da inteligência humana. 

Considerando esta hipótese, admite-se que o artista, ocupado das nuances de uma 

viagem como princípios instauradores da obra, motiva-se por inúmeras aflições e 

causas. Ou seja, um sujeito de passagem que determinado por diversas e complexas 

razões, abraça um número grande de estímulos no entorno de suas criações. Assim, 

referimo-nos aos artistas viajantes, uma expressão que, além de definir-se por si,  

remete a indivíduos que, em períodos distintos da história, viajaram, produziram obras 

e/ou deixaram os registros de suas jornadas. Por fim, relaciono as obras realizadas 

sob a áurea de uma viagem e com as quais procurei refletir sobre a fase preliminar do 

rito. 

O quarto capítulo trata do período mais prolongado e, possivelmente, mais 

importante do rito de passagem: a fase liminar. Neste momento, a Aspiração que 

nomeia a fase intermediária do rito em Fora do Mundo é, primordialmente, a 

formulação de uma ideia. Um estado de espírito que se tornou o receptáculo das 

coisas apreendidas e o lugar de encontro dos conceitos eleitos para pensar uma 

condição marginal. Memória, identidade, tempo e exílio, já mencionados, são os 

conceitos estabelecidos para conduzir uma interpretação acerca do fenômeno de 

liminaridade. Inicialmente, estes conceitos surgem no âmbito das considerações e 

preocupações quanto ao viver em liminaridade e com as quais são planeadas as 

ações envolvidas na pesquisa. Num plano subsequente, em analogia aos ritos de 

passagem consagrados, tornam-se os próprios ritos liminares e passam a significar 

os ritos de memória, ritos de identidade, ritos de tempo e ritos de exílio.  

O uso da palavra/conceito Aspiração dá-se pela sua mais elementar 

compreensão, como um desejo intenso de conseguir atingir um objetivo. Em um 
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segundo depoimento, busca-se esclarecer que a Aspiração a que se refere esta fase 

do rito não está associada a um tipo de atitude moral, não estipula um grau de êxito a 

ser atingido numa escala social e não se conjuga com ambição e sim com desejo, ou 

seja, alia-se ao significado de querer, quando reflete vontade, ou ao sentido de 

propósito, quando a encara como um desígnio. Aspiração pactua com a acepção de 

atração, pois em qualquer atividade sempre deve haver graus de excitação e volúpia.  

Sobre os Ritos de Memória interessou pensar em conformidade com Ecléa Bosi 

(1936-2017), em um modelo que vincula o “corpo presente com o passado” (1994, p. 

46) e que, ao mesmo tempo, interfere nos processos das representações cotidianas. 

Outros autores auxiliam a organização do pensamento e a fundamentação do tema: 

Maurice Halbwachs (1877-1945) que alertara que a memória é coisa do presente, uma 

vez que se realiza no presente por sujeitos do presente conectados a empenhos e 

aspirações do presente; Henri Bergson (1859-1941) para quem a memória “tem por 

função primeira evocar todas as percepções passadas análogas a uma percepção 

presente, recordar-nos o que precedeu e o que seguiu, sugerindo-nos assim a decisão 

mais útil” (1999, p. 266); ou o antropólogo Joël Candau, autor de Memória e Identidade 

(2016), que se tornou referência tanto pela análise de dois importantes conceitos 

presentes nesta pesquisa, como pelas relações traçadas pelo autor entre memórias 

individuais e coletivas. Candau acrescenta, de maneira fundamental, os pressupostos 

acerca dos aspectos protomemoriais, memoriais e metamemoriais. A distinção destas 

três qualidades (níveis) de memória evocou relações com as fases requeridas pelos 

ritos de passagem e estabeleceu tratativas com as memórias compartilhadas neste 

trabalho. As diferentes manifestações da Memória nos permitiram, em exercícios de 

(re)visitação de lembranças, recorrer à protomemória, à memória propriamente dita e 

à metamemória sempre que o presente, espontâneo e/ou involuntário, evocou 

registros do passado.    

Na memória descrita em Candau encontramos com o habitus de Bourdieu, para 

quem os “condicionamentos associados a uma classe particular de condições de 

existência produzem habitus” (2009, p. 87), matéria de reflexão do período liminar; e 

com a assertiva de  Dan Sperber (1942-), que distingue os processos intraindividuais 

e os processos interindividuais do pensamento e da memória. Outros autores 

somaram contributos à análise do tema: Umberto Eco (1932-2016), para quem a obra 

de Arte é deliberadamente aberta ao fruidor; Paul Sartre (1905-1980) que, em sua 
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fenomenologia da imagem alerta para os aspectos invisíveis das coisas distinguidas 

pela memória de quem às vê; ou, ainda, Ernst Fischer (1899-1972) que defende que 

o artista precisa dominar, controlar e transformar a experiência em memória, a 

memória em expressão e a matéria em forma.  

Em um segundo momento, descrevemos as convergências encontradas entre 

Memória e Artes Plásticas. O conceito de Imagem Dialética, proposto por Walter 

Benjamin (1892-1940) acrescenta dados a esta aproximação e a define como uma 

imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade um encontro entre memórias. 

Dialética porque, segundo Jeanne M. Gagnebin (1943-), junta o passado e o presente 

numa intensidade temporal diferente de ambos. Uma noção também pensada por 

George Didi-Huberman (1953-), quando, em sua concepção sobre imagem crítica,  

admite não haver imagem dialética sem um trabalho crítico da memória. Outros 

autores auxiliam o desenvolvimento do discurso neste ponto da tese. 

Sobre o ambiente da Arte Contemporânea esta tese procura demonstrar que, 

sob diferentes abordagens e métodos, entre os artistas e as artes, multiplicam-se as 

reflexões sobre a memória, incluindo os diferentes meios expressivos: como princípio 

incurso na produção em arte, como referencial em trabalhos e conjeturas marcadas 

pela brevidade temporal, como instância de poder envolvida no regime de arquivos ou 

como espaço político na gestão de museus e outros espaços de arte. Ou ainda, a 

memória concebida como uma quase obsessão cultural, a memória reconhecida para 

a (re)construção histórica, a memória evocada em autobiografias, a memória como 

registro e a memória como experiência. Neste âmbito são citados os artistas, os seus 

caminhos e os seus propósitos. Artistas que, de algum modo, tornaram-se referência 

e/ou inspiração para o desenrolar desta pesquisa. Os experimentos autorais pensados 

sob estas perspectivas e apresentados neste capítulo, incorporam as reflexões sobre 

o tema. 

Para entender os Ritos de Identidade a partir do anonimato dos anos de 

doutoramento, interessou perceber o que alguns sociólogos têm elaborado sobre os 

procedimentos de construção identitária nas sociedades contemporâneas. A 

investigação trabalhou com a hipótese de um sujeito contemporâneo à disposição 

para o acolhimento de referências culturais distintas e para a afirmação ou supressão 

de características identitárias como uma possibilidade política. Nesse contexto, 

encontram-se diferentes autores que averiguam uma realidade social onde sintomas 
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de fluidez e de impermanências estão a ser diagnosticados, onde a identidade cultural 

suscita discussões em torno de um sujeito social contemporâneo, onde a criatividade 

dos artistas plásticos devaneia sobre a natureza fragmentada deste processo global. 

Estes autores representam valoroso aporte para um assunto imensamente estudado 

em tempos de globalização.  

Stuart Hall (1932-2014), por exemplo, descreve o sujeito pós-moderno como um 

indivíduo contemporâneo que não possui mais uma identidade fixa. O autor afirma: 

“[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, 

até aqui visto como um sujeito unificado” (2015, p. 9). Zygmunt Bauman (1925-2017) 

considera que a identidade exerce um papel fundamental no mundo. Segundo o autor, 

em contraposição às identidades nacionais que dominaram o cenário desde o início 

da era moderna, os indivíduos contemporâneos passaram a criar a sua própria 

identidade e não mais a herdá-la. Passamos agora a redefini-las por toda a vida. Já 

Anthony Giddens (1938-), em reflexão acerca dos novos mecanismos de auto 

identidade estabelecidos pelas organizações da alta modernidade, considera que o 

sujeito “[...] não é uma entidade passiva, determinada por influências externas” (2002, 

p. 9). Outros autores complementam o corpo teórico com contribuições e questões 

adjacentes ao tema da identidade. Homi Bhabha (1949-), por exemplo, menciona 

amplamente um fenômeno contemporâneo, as migrações pós-coloniais e confirma 

que as intensas e permanentes interações entre diferentes culturas, que resultam em 

territorialidades transitórias, produzem sentidos comuns a indivíduos ou grupos 

distintos.   

No âmbito das experimentações artísticas, o olhar esteve nas Artes Plásticas 

como parte constituinte de realidades globalizadas, evidenciando a instabilidade e as 

transformações dos tempos atuais. Diante da possibilidade pós-moderna, diante dos 

conflitos, da ubiquidade tecnológica, do fluxo de dados e dos deslocamentos 

incessantes, artista e obras são debatidos e analisados nas suas diferentes intenções 

e formas de tratar a questão da identidade, sob a perspectiva de serem representantes 

de palcos sociais que empreendem, com criatividade, estratégias de 

(re)posicionamento de identidades neste ambiente fragmentado.  
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As experimentações artísticas e as reflexões teóricas realizadas sob o conceito de 

identidade não apaziguam conflitos e dissensões, tornam-nos visíveis e disponíveis 

para a criação. No exercício da Arte, as tensões e desacordos não foram evitados, 

foram expressos e usados para promover identidades culturais confiantes. 

Sobre os Ritos de Tempo na ambiguidade da fase liminar, o capítulo seguinte 

vai tratar de um tempo que se revelou indecifrável e que se tornou uma das 

inquietações mais presentes durante o rito. Aborda um contexto que  alterava de forma 

drástica os rituais cotidianos devotados ao tempo. A viagem para Portugal descontruiu 

parte de uma lógica e refez o tempo em termos organizacionais, propondo outras 

formas de ritualizá-los. Neste capítulo, elaboramos a ideia da simultaneidade entre 

tempos diversos. Uma coexistência de Khrónos e Kairós. Um tempo social 

extraordinário dividido entre camadas de realidades distintas, onde foi “[...] necessário 

reconhecer e tornar inteligível uma dimensão comum a todas as temporalidades”2 

(Garcia, 2007, p. 103). A reflexão teórica que se faz sobre este tempo liminar busca 

uma análise pautada na pressuposição de que “a temporalidade social atinge sua 

unidade conceitual na conjugação de Khrónos e Kairós”3 (ibid., p. 1).  

Para decifrar Tempo recorremos a autores que pensaram sobre os seus 

enigmas, desde os clássicos até a atualidade. O Tempo é um conceito complexo e, 

por isso, impõe uma necessária atenção. Enquanto propósito da pesquisa, não 

interessou uma análise voltada para a evolução histórica e filosófica do conceito. O 

que se pretendeu foi enfatizar as concepções do tempo relacionadas ao objeto da 

pesquisa a partir de autores considerados oportunos para a caracterização das 

preocupações da investigação. 

Clássicos como Platão (427-347 a.c.) que contrapõe as coisas que nunca se 

transformam e, nesta categoria, encontram-se os Deuses, com as coisas que mudam 

e sobre as quais recaem o conhecimento temporário; e Aristóteles (384-322 a.c.) para 

quem o tempo e movimento não são interdependentes, embora estejam relacionados. 

Se o tempo existe quando há movimento, as variações que atingem o movimento, as 

interrupções e as descontinuidades, não funcionam da mesma maneira com o tempo. 

Autores da Idade Média como Santo Agostinho (354-430), que afirma que o tempo 

                                            
2 (tradução própria) 
3 (idem) 
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passou a existir no momento da criação, pois não haveria como pensarmos em um 

antes quando ainda não havia tempo; ou Tomás de Aquino (1225-1274) que, a seguir 

Aristóteles, integra o tempo ao movimento e professa que o antes e o depois, no 

movimento, é que definem o decurso do tempo. Ademais, alinhando-se a Santo 

Agostinho, Aquino compartilha do princípio de que o tempo surge no ato da criação.  

Em época de Renascimento, René Descartes (1596 -1650) fez prosperar a ideia 

de que todos os fenômenos que ocorrem no mundo físico e que envolvem o 

movimento de corpos têm como base os processos mecânicos, incluindo-se o tempo. 

Christiaan Huygens (1629-1695), devido às suas observações astronômicas, sentia a 

necessidade de uma medição do tempo mais exata do que aquelas que dispunha até 

o momento; Robert Boyle (1627-1691)  considerava o universo um relógio, afirmou 

que a existência de Deus não é revelada nos milagres, mas na estrutura requintada e 

na simetria do mundo; Isaac Newton (1643-1727), em seus princípios matemáticos da 

filosofia natural, eleva o tempo à categoria de um absoluto, distinguindo-o das 

medidas usuais dos calendários e dos relógios.  

Ponderamos a Intuição, segundo Immanuel Kant (1724-1804), para a 

assimilação do Tempo a partir das medidas que, dele sejam perceptíveis; em G. J. 

Whitrow (1912-2000), para quem à medida que o século XX avançou foi descoberto 

que a própria verdade já não tendia a considerar-se eterna e imutável, mas 

dependente do Tempo; ou na filosofia de Bergson que, baseada em uma 

fenomenologia do espírito, é contrário à adaptação do mundo aos procedimentos e às 

convenções científicas adotadas para mensurar o imensurável, o Tempo.  

No seguimento, quando Émile Durkheim (1858-1917) estabelece que qualquer 

interrupção do fluxo contínuo de tempo é o produto de uma necessidade humana 

fundamental para estabelecer a diferenciação entre vários domínios existenciais, por 

associação, estabelecemos aproximações entre Kairós, a interrupção do fluxo 

contínuo e a fase liminar do ritual de passagem. O tempo oportuno de Kairós, a 

separação da vida social na segunda etapa dos ritos de passagem de Van Gennep, e 

as ideias do Durkheim relativas ao tempo sagrado e profano, marcam a transição entre 

domínios existenciais distintos e montam um modelo temporal com o qual concluímos 

que estivemos envolvidos.  
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Sobre o Tempo e suas representações nas Artes Plásticas, compreendemos 

que o tema esteja entre os mais lembrados pelos artistas e críticos. Para Lodermeyer 

esta questão está entre os maiores tópicos distinguidos na Arte (2009, p. 14). Assim, 

faz-se um breve aporte histórico sobre a representação do tempo nas Artes, 

culminando na referência a artistas como Roman Opalka (1931-2011), Robert 

Smithson (1938-1973) e John Cage (1912-1992) que estiveram a produzir o próprio 

tempo e a lutar contra outras temporalidades que haviam marcado época. Na 

sequência, ao observarmos algumas produções contemporâneas, concluiu-se que, na 

atualidade, os artistas trabalham as dimensões do tempo voltados para a convivência 

com outras temporalidades, lado a lado, no mesmo presente. Conforme sublinhou 

Anne Cauquelin (1925-), no domínio atual das Artes prevalece as misturas entre 

diversos elementos e valores, sem que isso incorra, necessariamente, em um conflito 

aberto. As experimentações artísticas descritas neste capítulo ritualizam a passagem 

por Portugal, desconstruindo parte da lógica do tempo cotidiano a partir de uma 

possível coocorrência entre o tempo dos compromissos valorosos no Porto e o tempo 

de viver no Brasil. 

Por fim, encerrando o quarto capítulo, temos os Ritos de Exílio. Inicialmente, 

para efeito do rito, compreendemos o exílio como uma condição de estar fora do lugar 

de origem e tratamos aquela que foi uma expatriação voluntária, a partir do ponto de 

vista de Vilén Flusser (1920-1991), para quem o exílio é um desafio à criatividade. 

Uma reflexão acerca de uma existência exilada, tal como é apresentada por Pereira 

(2004) que “[...] se apropria de um caráter positivo que anula o negativismo que se lhe 

encontra, tradicionalmente, associado” (n.p.). Entretanto, cabe salientar, não 

desejamos obscurecer o que há de mais terrível nesta realidade humana. Assim, não 

havendo conformidade com o negativismo legitimamente associado ao termo, o que 

Fora do Mundo propõe é o exilio voluntário em uma expatriação transitória a funcionar 

como estratégia para a experimentação, o apuramento e a ampliação de 

conhecimentos. As obras apresentadas acompanham a perspectiva Flusseriana 

sobre a coleta de dados e afirmam uma opção operativa que permeou o processo 

criativo. Como descreve Flusser (2004), “[...] o exílio, seja qual for a forma, é um 

terreno fértil para a atividade criativa, para o novo” (p. 5). 

O quinto capítulo relaciona-se à fase conclusiva do rito de passagem e antevê 

os ritos de agregação. No instante em que eram escritas as linhas deste último 
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capítulo, bem como toda esta introdução, a fase pós-liminar avizinhava-se, portanto, 

implicava em um exercício de projeção de uma condição futura, uma pós-liminaridade. 

O pensamento, quando lançado sobre este momento do rito sempre o associou à ideia 

do retorno para a estrutura social original, da qual fala Turner (1974), uma volta à 

docência e ao trabalho de atelier, uma volta para casa.  

Contentamento pretende ilustrar um estado de espírito relacionado ao tempo 

oportuno que propiciou um período de crescimento profícuo, tanto de um ponto de 

vista mais pragmático, que relaciona os aprendizados teóricos e práticos, quanto de 

uma perspectiva humana que valoriza o contato e a integração entre pessoas e 

culturas. Assim, embora não seja uma conclusão, Contentamento encerra esta tese 

evidenciando um sentimento que permeou todo o rito de passagem e que oportunizou 

experienciar a vida neste ambiente extraordinário. Questões da vida em sociedade, 

um doutoramento em Artes Plásticas, a qualidade humana de compor rituais são 

exemplos que consagram este momento importante da vida. Deste modo, o enfoque 

esteve nas coisas que levarei comigo, na bagagem que um dia esteve limitada aos 32 

quilos, mas que agora não cabe em si de tantos acúmulos. 

No momento em que se aproximava o tempo de reagrupamento, evidenciava-se 

um sentimento que esteve latente durante todo o processo liminar, a saudade, e isto, 

somado a outras razões, precipitava os acontecimentos. Nosso trabalho termina 

juntamente com a imperatividade do retorno. Assim, junto a mim e inscrito nas 

experimentações artísticas, irá um sentimento de pertencimento que, obviamente, não 

sentia ao aterrar no Porto, pela primeira vez. 

Finalizando, algumas indicações na leitura. Para a realização desta tese, 

concordamos num modelo de escrita simultaneamente rigoroso e que, por vezes, 

recorre a figuras de estilo como por exemplo a metáfora ou estruturas mais poéticas 

decorrentes do tema abordado. Concordamos também pelo uso da língua portuguesa 

na forma do Brasil, com a presença subtil e inevitável da forma de Portugal como 

licença poética. As normas técnicas deste documento seguem os códigos da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) para a formatação de trabalhos 

acadêmicos.  
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Fora do Mundo é uma tese em Artes Plásticas, realizada por um artista e 

docente em Artes Plásticas. Deste modo, no final deste documento e após a prova 

pública serão incluídas imagens (registos fotográficos) relativas ao momento 

expositivo no Museu na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Imagens que testemunham o ritual de finalização deste tempo oportuno vivido na 

cidade do Porto, em Portugal. 
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1- O doutoramento como um rito de passagem   

 

Nós fazemos ritos quando amamos e 
quando fuzilamos 

Roberto Da Matta 

 

O presente texto objetiva delinear possíveis analogias existentes entre rituais de 

passagem, na perspectiva antropológica que os descreve e os classifica, com a 

experiência de um doutoramento em artes plásticas. Relembrando, a pesquisa analisa 

o percurso do doutoramento de um brasileiro realizado em país estrangeiro, Portugal, 

e, no propósito principal, o processo criativo decorrente de um prolongado estado 

liminar. Para tanto, e no intuito de esclarecer a escolha do tema e a aproximação com 

a antropologia e seus estudos aprofundados do ser humano, a investigação em curso, 

que parte da pressuposição de que o doutoramento em causa é um rito de passagem, 

consiste em averiguar como a liminaridade, enquanto fase intermediária dos ritos de 

passagem, pode configurar-se como espaço poético, como lugar de criação. Porém, 

sem querer adiantar a interpretação do tema, saliento que não se pretende alcançar 

uma concepção de valor para o fenômeno, mas um juízo autológico sobre o facto 

acadêmico. O projeto de pesquisa fundamenta-se, então, numa abordagem auto-

etnográfica onde o ritual é, ao mesmo tempo, conceito e ferramenta de análise. E, no 

qual, o doutorando é o sujeito de um estudo de caso demarcado por etapas distintas 

e delimitado pelo tempo necessário à sua concepção, realização e conclusão.  

Com o propósito de aproximar-se mais especificamente aos rituais de 

passagem, tal qual preconizou Van Gennep (2011), o ponto de vista adotado divide o 

tempo do doutoramento e enfatiza três fases: o começo ou a partida (ritos 

preliminares), o percurso ou o desenvolvimento (ritos liminares) e a conclusão (ritos 

pós-liminares). A análise tenta demonstrar que, para o doutorando em causa, a vida 

neste ambiente extraordinário reflete questões da vida em sociedade que, no contexto 

de um doutoramento com as características descritas acima, parecem revelar uma 

qualidade humana recorrente: a composição de rituais para consagrar momentos 

importantes da vida, individuais ou coletivos. 
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Contudo, vale aqui uma breve reflexão inicial, reiteradamente pensamos sobre 

os rituais na perspectiva de um evento formal fundado em concepções antigas, num 

protocolo de conjunção de regras e procedimentos, numa celebração de caráter 

religioso transpassado de liturgia de louvor e devoção, ou ainda, em festejos e 

sagrações históricas atribuídas a sociedades ancestrais. Pois bem, apesar de todas 

as ideias estarem de acordo com os propósitos do rito, nenhuma delas é acabada e, 

embora colaborem para a construção de um senso comum acerca deste tema, não 

dão conta da dimensão e da presença dos ritos em nossa sociedade contemporânea.  

A vida em coletividade é sempre, em nosso entender, assinalada por eventos 

rituais, embora tenhamos a tendência de reduzi-los, do ponto de vista do seu valor, 

enquanto instrumento da sociabilidade, ou negá-los: pondo em causa a sua própria 

existência. Se, de fato, associamos com mais facilidade os eventos rituais às 

sociedades ancestrais, é compreensível que para os sujeitos das sociedades 

contemporâneas não seja óbvio perceber paralelos entre o atual modelo social 

predominante, onde prevalece o padrão urbano e tecnológico, e o modo das 

sociedades tribais, campesinas e agrícolas, já tão estudadas e descritas em seus ritos 

pelos antropólogos. Peirano (2003, p. 9) acredita no “potencial da antropologia em 

favorecer uma compreensão mais nuançada, mais densa e menos sociocêntrica de 

fenômenos contemporâneos”, porém alerta para o fato de que apesar de a 

antropologia nos mostrar que convivemos com estes fenômenos há muito tempo 

entranhados nas sociedades, ainda lidamos com eles muito mais pelo aspecto das 

suas tradições formais do que sob a ótica dos seus conteúdos. Acerca desta 

onipresença dos ritos em nosso cotidiano e da forma como devemos encará-los Da 

Matta afirma: 

Se os ritos não resolvem a vida social, sabemos que sem eles a sociedade 
humana não existiria como algo consistente, uma dimensão a ser vivenciada 
e não apenas vivida, como ocorre com os gestos mais pesados da rotina 
cotidiana.(2011, p.9). 

 

Tema clássico da antropologia, os rituais são, para além das suas características 

explícitas (religiosos ou profanos, comemorativos ou fúnebres, informais ou 

protocolares, sofisticados ou simples, duradouros ou curtos), “[...] um sistema cultural 

de comunicação simbólica [...] constituído de sequências ordenadas padronizadas de 

palavras e atos, em geral expressos por múltiplos meios” (TAMBIAH apud PEIRANO, 
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2003, p.11) e, como tal, acontece em todos os setores da sociedade: em casa, na 

escola ou no trabalho.   

Nas universidades, território no qual se circunscreve grande parte deste trabalho, 

os ritos são componentes de um sistema cultural secular que se expressa desde a 

praxe acadêmica (ou trote, como é nomeado no Brasil) até às cerimônias de formatura 

e obtenção de grau. Portanto, o doutoramento, dentro deste arcabouço acadêmico, 

também cumpre um papel ritual. No momento, sem intencionar construir uma 

cronologia ipisis litteris, interessa entender um pouco o percurso da questão dos ritos 

na antropologia. 

Os estudos sobre os rituais prosperaram no início do século XX em um momento 

histórico para o pensamento ocidental. Naquela altura havia, ou melhor, persistia uma 

divisão entre autores que divergiam na forma de perceber a natureza e a importância 

dos fenômenos humanos e, consequentemente, os rituais. As questões desta 

polarização estavam imersas em antigos confrontos entre crenças e ideias 

antagônicas, muitas vezes inconciliáveis. A ciência versus a magia, a racionalidade 

em oposição à religião. Bertrand Russel (1872-1970) salienta que haviam, entre os 

filósofos da época, aqueles que “demonstravam simpatia pelo que havia de irracional 

na natureza humana” (1957, p. 22), e aqueles cujos interesses se pautavam nos 

saberes científicos, utilitários e racionalistas. A favor da ciência e liberal declarado, 

Russel chama este segundo grupo de “partidários de liberdades” e conclui 

taxativamente: 

Este conflito existiu, na Grécia, antes do aparecimento do que chamamos 
filosofia, revelando-se já, bastante claramente, no mais antigo pensamento 
grego. Sob formas diversas, persistiu até aos nossos dias, e continuará, sem 
dúvida, a existir durante muitas das eras vindouras. (1957, p. 22)  

Victor Turner (1920-1983), antropólogo atento ao universo simbólico dos 

fenômenos nomeados de irracionais por Russel, oferece um exemplo que ilustra a 

contento este antagonismo. Em O processo ritual: estrutura e antiestrutura (1974), 

Turner apresenta como ponto discordante entre o seu pensamento e a do antropólogo 

norte americano Lewis Henry Morgan (1818-1881), um dos fundadores da 

antropologia moderna, a valoração das crenças, das religiões e dos mitos enquanto 

ferramentas da racionalidade humana. Segundo Turner (1974), Morgan, acerca de 

seus estudos sobre os Iroqueses, um povo ancestral norte americano, escrevera:  
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O desenvolvimento das ideias religiosas está cercado por tão intrínsecas 
dificuldades que poderá vir a não receber nunca uma explicação plenamente 
satisfatória. A religião ocupa-se tão extensamente com a natureza 
imaginativa e emocional, por conseguinte com aqueles elementos incertos do 
conhecimento, que todas as religiões primitivas são grotescas e, até certo 
ponto, "ininteligíveis" 4 (MORGAN apud TURNER, 1974, p.13). 

Para Turner, este posicionamento de Morgan revela a aversão compartilhada 

por pesquisadores, em acolher os fenômenos místicos humanos, imaginativos e 

emocionais, como um importante fator racional. Por conseguinte, tudo aquilo que para 

aquelas pessoas podiam parecer grotesco “à consciência ‘evoluída’ de um sábio do 

século XIX deve ser, ipso lacto, em grande parte ‘ininteligíveis’” (TURNER, 1974, p. 

14). 

Prevalecia, deste modo, um embate que conduzia aqueles que idealizavam uma 

sociedade fundada nos princípios de um progresso social associado prioritariamente 

à ciência, a evidenciar a noção de que as demais manifestações de natureza mística 

e religiosa eram amostras de uma sociedade arcaica e ultrapassada. Este 

posicionamento teria, ao contrário do que poderiam supor os seus patronos, um efeito 

amplificador dos interesses e do campo de ação dos futuros pesquisadores. Para 

Peirano, este ambiente intelectual dividido tornar-se-ia fecundo para a discussão 

sobre o ritual e sua relevância para a antropologia: 

No início do século XX dominava no senso comum uma dicotomia entre 
comportamentos não-racionais, místicos e sagrados, de um lado, e 
comportamentos racionais, utilitários e profanos, de outro. Na antropologia, 
esta dicotomia desencadeou reações teóricas diversas, quando não opostas. 
Para alguns autores, o ritual, como parte da magia e religião, era coisa 
ultrapassada; para outros, ele poderia ajudar a esclarecer formas 
elementares de sociabilidade. (2003, p. 15)  

Peirano assinala que os primeiros estudos sobre os ritos foram imensamente 

influenciados pela divergência entre autores cujas ideias variavam entre a percepção 

intelectualista dos fenômenos humanos, para os quais “o mundo futuro seria o da 

ciência e da racionalidade” (ibid., p.14), e outros cuja lógica fundava-se na importância 

destes eventos para o estudo e o entendimento da sociabilidade humana. Esta 

divisão, estes caminhos diversos usados muitas vezes para se chegar ao mesmo 

objeto de estudo, contribuiu para o reconhecimento da importância dos rituais e os 

subsequentes esforços de compreendê-los e classificá-los. Russel confirma o 

enunciado de Peirano ao apresentar um argumento, logo na introdução de sua obra 

                                            
4 (MORGAN, Lewis H.  Ancient Society. Chicago: C.H.Kerr, 1877 apud TURNER, 1974 , p.13) 
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sobre a história da filosofia ocidental, que parece encurtar as discussões em torno 

desta divisão. Russel (1957) propõe que é a justa presença de ambos os fatores, ou 

a convergência deles, que caracterizam o pensamento filosófico. 

Os conceitos da vida e do mundo que chamamos “filosóficos” são produtos 
de dois fatores: um, constituído de fatores religiosos e éticos herdados; o 
outro, pela espécie de investigação que podemos denominar “científica”, 
empregando a palavra em seu sentido mais amplo. Os filósofos, 
individualmente, têm diferido amplamente quanto às proporções em que 
estes dois fatores entraram em seu sistema, mas é a presença de ambos que, 
em certo grau, caracteriza a filosofia. (RUSSEL, 1957, p. 11) 

Portanto, nessa contenda entre pontos de vistas e princípios distintos, as 

manifestações rituais, tidas por parte da comunidade de pesquisadores como 

irracionais, repletas de dúvidas e imprecisão, se revelaram passíveis de aproximações 

e convergências com o pensamento científico, dispondo-as com relevância à 

antropologia, e colocando-as além das perspectivas místicas, o que possibilitou, mais 

apropriadamente, o estudo dos ritos em si: suas formas, conteúdos e símbolos. 

Van Gennep (1873-1957) foi pioneiro nesta nova ordem. Tornou-se conhecido 

pelo estudo dos ritos e pela difusão do termo ritos de passagem. Em 1909 publicou o 

livro homônimo onde, na sequência de seus propósitos em classificar os ritos em 

função do papel que desempenhavam na sociedade, deteve-se a examinar as suas 

estruturas constitutivas, a classificá-los e a agrupar as sequências cerimoniais que 

acompanhavam as passagens.  

Em Os Ritos de Passagem (1909), o antropólogo francês se dedicou, a partir de 

inúmeras teses e grande quantidade de dados etnográficos disponibilizados naquela 

altura, segundo aponta o autor, à identificação de um conjunto de cerimônias por ele 

designadas de ritos de passagem, definindo-os como sendo aqueles que implicam em 

mudança ou transição de um indivíduo, ou um grupo de pessoas, entre fases da vida 

e/ou posição social. Nos escritos produzidos por Van Gennep ele distingue a 

possibilidade de associação de inúmeros e variados rituais pela presença de um 

padrão cerimonial5 recursivo que, além de denotar semelhança, expõe um padrão 

performativo executado a partir de determinada ordem protocolar. Assim, estabelece, 

a partir dessas observações, um esquema sequencial de três fases para essas 

estruturas cerimoniais. Sobre este seu trabalho Van Gennep expõe: 

                                            
5 O termo cerimonia é utilizado neste documento para designar um conjunto de formalidades e protocolos 
convencionais utilizados na vida social, incluindo os ritos. 
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Tentei grupar todas as sequências cerimoniais que acompanham a 
passagem de uma situação a outra, e de um mundo (cómico ou social) a 
outro. Dada a importância dessas passagens, acredito ser legítimo distinguir 
uma categoria especial de Ritos de passagem, que se decompõem, quando 
submetidos à análise, em Ritos de separação, Ritos de margem, Ritos de 
agregação. (2011, p. 29-30)  

Ao atribuir a um grupo específico de cerimônias a denominação de ritos de 

passagem, e conferir a elas uma ordem sequencial dividida em três fases distintas e 

independentes, mas também indissociáveis, Van Gennep contribuiu incisivamente na 

edificação de um modelo estrutural para a análise e o entendimento dos ritos e das 

distintas etapas que se verificam. Para o autor, todos os eventos rituais de passagem 

apresentam uma mesma estrutura linear e contínua, porém cada fase tem a 

prerrogativa de enfatizar aspectos diferentes do fenômeno. Este ponto de vista torna-

se inequívoco quando ele afirma que “estas três categorias secundárias não são 

igualmente desenvolvidas em uma mesma população nem em um mesmo conjunto 

cerimonial” (2011, p. 30). A primeira delas, a dos ritos de separação destaca o 

afastamento, o isolamento, a exclusão ou o desligamento. Um bom exemplo de rito 

de passagem onde a fase predominante é a da separação é o rito fúnebre. Os ritos 

de margem, fase intermediária que assume papel de destaque nos estudos de Van 

Gennep e de outros pesquisadores, exalta o percurso, a trajetória cerimonial do rito. 

Os ritos de puberdade, gravidez ou noivado são exemplos clássicos deste estágio de 

margem. Já os ritos de agregação, enfatizados pelos ritos de nascimento e 

casamento, por exemplo, condizem com o momento de agrupamento a uma nova 

condição ou classe, ou até a reagregação ao modo antigo. O autor confirma assim 

esta sua posição: 

Se, por conseguinte, o esquema completo dos ritos de passagem admite em 
teoria ritos preliminares (separação), liminares (margem) e pós-liminares 
(agregação), na prática estamos longe de encontrar a equivalência entre os 
três grupos, quer no que diz respeito à importância deles, quer no grau de 
elaboração que apresentam (VAN GENNEP, 2011, p. 30)  

Jean Cazeneuve (1915-2005) considera que, quando se passa em revista os 

principais tipos de cerimônias que marcam a passagem, este diagrama sugerido por 

Van Gennep pode requerer alterações em certos casos particulares, mas que, tal 

como foi formulado, oferece um modo adequado de estudo e descrição dos mesmos. 

Cazeneuve [s/d] também identifica a ausência de equivalência  entre as distintas fases 

do rito e complementa:  
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Os ritos de separação e de agregação distinguem-se, geralmente, com 
bastante facilidade dos restantes e, [...] são esses os que parecem ter por 
função atenuar através da repetição simbólica o desequilíbrio criado num 
sistema pela mudança, pela chegada ou partida  de um elemento. Quanto ao 
período intermediário, entre a separação e a agregação, isto é, o período 
marginal, ele representa  o resíduo mais numinoso dos ritos de passagem. 
(CAZENEUVE, [s/d], p. 113-114)  

Van Gennep definiu os ritos de passagem como aquelas cerimônias em que 

pessoas ou grupos de pessoas se veem diante de um momento de mudança de 

ocupação, de alternância de estado ou transição entre etapas da vida. Para ele, o 

próprio ato de viver,  a própria “vida individual, qualquer que seja o tipo de sociedade, 

consiste em passar sucessivamente de uma idade a outra, de uma ocupação a outra” 

(VAN GENNEP, 2011, p. 24). Exemplos clássicos como o casamento, noivados, 

puberdade social, gravidez, nascimento, maternidade, paternidade, progressão de 

classe, especialização de ocupação e morte, para Van Gennep, revelavam uma 

ordem primária: primeiro a separação do contexto social habitual, depois o periodo de 

margem onde se desenvolve o estágio de transição, e finalmente a agregaçao do 

sujeito, agora detentor de uma nova condição.  

A importância da apreciação de Van Gennep destaca-se não somente no 

desenvolvimento do conceito de rito de passagem, mas, fundamentalmente, no 

reconhecimento da presença de uma estrutura similar recorrente nos rituais de 

passagem e do papel por eles desempenhado dentro dos processos sociais que 

implicam em modificações de estados. Entretanto, as preocupações de Van Gennep 

estavam mais na busca por um eixo comum estrutural, no exame comparativo e na 

consequentemente descrição de um padrão, do que propriamente no conteúdo 

cerimonial: ações, gestos ou falas. Peirano descreve assim a natureza das ações 

impetradas por ele: 

Para ele, os padrões das cerimônias deveriam ser examinados como 
totalidades e a comparação deveria se basear nas similaridades de estrutura, 
mais que de conteúdo. Assim, podemos dizer que, ao contrário daqueles que 
propunham isolar estágios de desenvolvimento (como fetichismo, animismo, 
totemismo etc.), Van Gennep estava mais interessado na dinâmica da 
mudança que o ritual favorecia. (2003, p. 19)  

Este esforço de classificação dos ritos, num contexto ainda suscetível à divisão 

entre racionalidade e misticismo, as ideias de Van Gennep tornaram-se referência 

para autores importantes, como é o caso do antropólogo inglês Victor Turner que, 

aliado ao pensamento do seu antecessor, dedicou-se ao estudo dos rituais. Na 

realidade, Turner retoma o conceito de Van Gennep e, demonstrando predileção ao 
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periodo de margem, evidencia a liminaridade como um “lugar” onde muito pode 

acontecer. 

Van Gennep entende o espaço e o tempo da Liminaridade como uma sequência 

de fases significativas e expecíficas em um ritual de passagem. Turner, mais 

interessado nas qualidades simbólicas dos fenômenos, a vê como o lugar das 

transformações. “Na verdade, Turner é o antropólogo que vai recuperar e tornar mais 

produtiva a noção de liminaridade vinda de Van Gennep” (PEIRANO, 2003, p. 22).  

Pierre Bourdieu (1930-2002) é enfático neste ponto. Para o autor, que prefere a 

denominação ritos de consagração ou ritos de legitimação ou, simplesmente, ritos 

institucionais ao invés de ritos de passagem, o papel desempenhado por ambos os 

antropólogos no reconhecimento da importância do ritual é bastante claro, ele afirma:  

Van Gennep nomeou ou mesmo descreveu um fenômeno social de grande 
importância; eu não penso que ele fez muito mais, não mais do que aqueles 
que, como Victor Turner, reativou sua teoria e propôs uma descrição mais 
explícita e sistemática das fases do ritual6. (BOURDIEU, 1982, p. 58).  

Turner entende que em um rito de passagem cada fase institui experiências de 

espaço e tempo distintas da realidade diária habitual, todavia, em seus estudos, ele 

concentra esforços na fase de margem onde, segundo o autor, ocorre um amplo 

distanciamento da estrutura social de pertencimento, e onde verifica-se uma carga 

simbólica expressiva. Para Turner a fase liminar constitui uma ordem autônoma com 

tendências à independência, acrescida de uma carga dramática e simbólica própria. 

Instaurados nestes períodos, os indivíduos se veem num contexto marginal da 

sociedade, onde se movimentam no sentido de um distanciamento social que permite 

perceber as estruturas onde, naquilo que seria a normalidade, se encontram.  

Nesta fase ritual os indivíduos se apresentam indeterminados e irresolutos, em 

uma condição social transitória de quase ausência, para depois ressurgirem numa 

ação de agregação à estrutura social à qual pertencia antes do seu afastamento. 

Quando Turner afirma que “quase todos nós só vemos o que esperamos ver, e o que 

esperamos ver é o que somos condicionados a ver quando aprendemos as definições 

e classificações da nossa cultura” (2005, p. 139), ele está a dizer que quando a pessoa 

é submetida ao ritual de passagem, ela permanece, durante o período liminar, como 

um ser invisível. Para Turner, mais do que expor a ambivalência a que são 

                                            
6 (tradução própria) 
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submetidos, esta confusa situação demonstra que “a "invisibilidade" estrutural das 

personae liminares têm um caráter duplo. Elas são, ao mesmo tempo, não-mais-

classificadas e ainda-não-classificadas” (2005, p. 140). Esta aparente ambiguidade e 

indefinição a que são expostas, e a expressiva simbologia usada para confirmar a 

indeterminação dos liminares, conduziram Turner à seguinte reflexão: 

Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 
necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 
furtam-se ou escapam à rede de classificações que normalmente determinam 
a localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades 
liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 
atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial. 
Seus atributos ambíguos e indeterminados exprimem-se por uma rica 
variedade de símbolos, naquelas várias sociedades que ritualizam as 
transições sociais e culturais. Assim, a liminaridade é frequentemente 
comparada à morte, ao estar no útero, à invisibilidade, à escuridão, à 
bissexualidade, às regiões selvagens e a um eclipse do sol ou da lua. (1974, 
p. 117)  

A Liminaridade se configura, portanto, enquanto fase de qualidade transitória, 

em um entre-lugar indefinido, onde pessoas são destituídas de seus estados 

preexistentes e socialmente estruturados, e passam a atuar numa outra razão, onde 

a antiga estrutura social não funciona. Neste contexto, segundo Turner, é inexequível 

categorizá-las plenamente e, ao observar a dicotomia presente nos ritos de 

passagem, a bifurcação entre a estrutura social normativa e a nova razão liminar, 

Turner concluiu que as práticas rituais e seus atores liminares, em razão da presente 

ambiguidade, avivam a sociedade a partir de uma dialética que envolve a estrutura e 

aquilo que ele chamou de antiestrutura. O conceito de antiestrutura proposto por 

Turner é a base do raciocínio do autor acerca de communitas. Vejamos. 

Turner iniciou seus estudos sobre o tema na década de 1960 quando escreveu 

O processo ritual: estrutura e antiestrutura (1969). Motivado pela obra de Van Gennep, 

suas afirmativas teóricas foram fundamentadas na observação e análise de práticas 

rituais do povo Ndembu, habitantes da África Central. Neste trabalho o autor esclarece 

os atributos da liminaridade como estágio social efêmero experienciado por pessoas 

momentaneamente colocadas além da estrutura social, e denomina de communitas 

esta antiestrutura social estabelecida entre sujeitos que repartem, em ocasiões 

nomeadamente ritualizadas, uma condição liminar e pontua algumas diferenças entre 

os dois conceitos: 
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Liminaridade é a passagem entre "status" e estado cultural que foram 
cognoscitivamente definidos e logicamente articulados. Passagens liminares 
e "liminares" (pessoas em passagem) não estão aqui nem lá, são um grau 
intermediário. Tais fases e pessoas podem ser muito criativas em sua 
libertação dos controles estruturais [...]. A "communitas” é um relacionamento 
não-estruturado que muitas vezes se desenvolve entre 'liminares. E' um 
relacionamento entre indivíduos concretos, históricos, idiossincrásicos. Esses 
indivíduos não estão segmentados em funcões e "status" mas encaram-se 
como seres humanos totais. (TURNER, 1974, p. 5)  

Para Turner, as communitas acontecem porque as pessoas liminares “tendem 

a criar entre si uma intensa camaradagem e igualitarismo. [e em razão desta tendência 

equânime] As distinções seculares de classe e posição desaparecem, ou são 

homogeneizadas” (ibid, p. 118). Este comportamento por parte dos neófitos, termo 

usado pelo autor para se referir aos participantes de um ritual de passagem, explana 

o enfoque adotado em relação a estes dois modelos de correlacionamento humano, 

estrutura e communitas, os quais distingue da seguinte maneira: 

O primeiro é o da sociedade tomada como um sistema estruturado, 
diferenciado e frequentemente hierárquico de posições político-jurídico-
económicas, com muitos tipos de avaliação, separando os homens de acordo 
com as noções de "mais" ou de "menos". O segundo, que surge de maneira 
evidente no período liminar, é o da sociedade considerada como um 
"comitatus" não-estruturado, ou rudimentarmente estruturado e relativamente 
indiferenciado, uma comunidade, ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais 
que se submetem em conjunto à autoridade geral dos anciãos rituais. (ibid., 
p. 119)  

Turner fundamenta a antiestrutura da communitas nas relações sociais, e, 

evitando conferir ao conceito a referência territorial de comunidade e seus 

pertencimentos, evidencia que para sobreviver em communitas, as pessoas são 

postas em condições uniformes pelo isolamento, pelo silêncio, pela suspensão de 

identidade, pela revogação das suas memórias. Este conjunto de ações a que são 

submetidos pela autoridade que rege o rito, tem a função de preparar o neófito, na 

liminaridade, para que ele se transforme em “uma tábula rasa, uma lousa em branco, 

na qual se inscreve o conhecimento e a sabedoria do grupo, nos aspectos pertinentes 

ao novo ‘status’” (ibid., p. 127). Tudo isso com o objetivo de provê-los de “novos 

poderes” que os capacitem para uma nova vida. 

Turner, a posteriori, expandiu o sentido dos vocábulos liminaridade e 

communitas para além dos limites impostos pelos contextos clássicos estudados na 

antropologia, enfatizando que os artistas, os profetas, os hippies e membros de seitas 

religiosas, com frequência se encontram em circunstâncias liminares agrupados em 

communitas distintas, seja participando de coletivos e grupos criativos, no caso dos 
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artistas, seja habitando e convivendo em espaços de doutrinas, quando estamos a 

tratar de pessoas ou grupos religiosos, ou ainda, vivendo em comunidades, caso 

clássico dos movimentos de contracultura das décadas de 1960 e 1970 que avaliavam 

com mais valor as “relações pessoais do que as obrigações sociais” (TURNER, 1974, 

p. 138). Em todos estes casos a qualidade liminar dá ares de coisa permanente, uma 

vez que é perceptível que, para tais sujeitos, trata-se de uma opção, uma proposital 

oposição à estrutura social como única configuração social possível.  

Estes exemplos possibilitam compreender que para enfrentar o antagonismo da 

estrutura social, os sujeitos estabelecidos em communitas tendem a apurar o sentido 

de solidariedade como instrumento de resistência. Turner salienta que embora 

estejam em uma condição de suspensão de status e de igualdade social, os partícipes 

da communitas costumam acentuar a espontaneidade e a própria existência pondo 

em evidência um dos fatores que mais revelam as diferenças existentes entre estas 

duas formas de existir socialmente. Sobre este fato, destacando o fenômeno das 

comunidades hippies, Turner diz: 

A acentuação dada pelos "hippies" à espontaneidade, ao imediatismo e à 
"existência" põe em relevo um dos sentidos em que "communitas" contrasta 
com a estrutura. A "communitas" pertence ao momento atual; a estrutura está 
enraigada no passado e se estende para o futuro pela linguagem, a lei e os 
costumes. Embora nosso interesse se centralize aqui nas sociedades pré-
industriais tradicionais, torna-se claro que as dimensões coletivas, a 
"communitas" e a estrutura, devem encontrar-se com todos os estádios e 
níveis da cultura e da sociedade. (ibid. p. 138)   

Portanto, a ideia de communitas é importante para compreender as relações 

sociais, onde a estrutura que as organiza é algo que está constantemente sob o risco 

de se desfazer. Nesses termos, a noção de liminaridade, acrescida do conceito de 

communitas, não se encontra apenas nos processos de transição, mas em fenômenos 

marginais e não estruturais, quer dizer, esta noção se generaliza e percorre todos os 

fenômenos sociais e culturais e não somente os ritos de passagem 

convencionalmente ditos. É possível afirmar então que a liminaridade é fator e lugar 

de transformação.  

Os conceitos de liminaridade e communitas serviram para que Turner, guiado 

pelo interesse nos dramas sociais, problematizasse questões que envolvem possíveis 

interações entre fenômenos rituais em contextos culturais distintos. Em estudos 

comparativos entre culturas de antes e depois da revolução industrial, ele desenvolveu 
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o conceito de liminoide para referir-se  àqueles que têm forma de liminar sem sê-lo. 

Turner propõe o termo para significar os gêneros que são semelhantes ao liminar sem 

ser idêntico. Para Turner:  

Os gêneros que floresceram desde a Revolução Industrial (as artes e ciências 
modernas), embora menos sérios aos olhos da população em geral (ciência 
pura, entretenimento, interesses da elite), têm apresentado um potencial 
maior para transformar os modos como as pessoas se relacionam entre elas 
e o conteúdo de suas relações. Sua influência tem sido mais insidiosa. Tendo-
se em vista o fato de se manifestarem em espaços exteriores às arenas 
centrais da produção industrial, e de se constituírem analogamente como 
“liminoides” em relação aos processos e fenômenos liminares de sociedades 
tribais e agrárias. (TURNER apud DAWSEY, 2005, p.167) 

De acordo com esta perspectiva, os fenômenos liminares predominam em 

pequenas sociedades, a exemplo de agrupamentos agrários, e se manifestam em 

experiências coletivas, desenvolvendo-se dentro do processo social de forma central 

e comum aos indivíduos do grupo, enquanto os fenômenos liminoides ganham 

destaque em escalas sociais maiores advindas da revolução industrial. Os Liminoides 

apresentam-se como produto individual, desenvolvem-se à margem dos processos 

centrais e carregam consigo características idiossincráticas associadas a indivíduos e 

grupos específicos. O fato de Turner ter compreendido o alcance da liminaridade para 

além de seu contexto ritual original, preparou o terreno para que, a posteriori, ela fosse 

avaliada, estudada e empregada em ambientes de pesquisa situados fora do campo 

antropológico específico. Ou seja, a abordagem de temas variados consolidou a “[...] 

idéia de ritual como um modelo para analisar eventos sociais em sentido lato, 

ampliando assim o foco desse fenômeno tão familiar aos antropólogos” (PEIRANO, 

2001, p. 7). No caso específico desta investigação, um doutoramento em artes 

plásticas realizado por um professor e artista plástico. 

Nesta altura, é possível distinguir duas disposições interpretativas para o 

fenômeno. A primeira, que entende os ritos de passagem como uma adaptação, ou, 

via de regra, uma transição obrigatória, onde a estrutura social impõe aos indivíduos 

uma mudança dentro do sistema. Nesta perspectiva, os ritos seriam elaborados com 

a função de promover uma transição pacífica e ritualizada. A segunda, compreende 

uma alteração do âmbito do individual para o palco do coletivo, inserindo-a no campo 

das grandes escalas sociais e sublinhando que, na liminaridade, os fenômenos 

liminoides se configuram como fenômeno intrínseco à sociedade, salienta seu caráter 
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positivo e afirma o seu papel na composição da civilidade, segundo Da Matta, 

“inerente à própria sociedade humana” (2000, p. 12).  

Considero esta segunda via de acepção do conceito, o “lugar” das minhas 

indagações. Contudo, mesmo entendendo que o conceito expandido de Turner de 

liminaridade relaciona-se com a prática do artista quando ele descreve para esta um 

estado liminar e marginal, persiste, porém, nas entrelinhas, a sensação de que “tudo 

se passa como se nos ritos de passagem, a reclusão, a individualização e a 

invisibilidade dos noviços fossem classificadas como estados negativos” (DA MATTA, 

2000, p. 17). Dito isso, antecipo uma questão que carece de reflexão: como eliminar 

os ruídos que surgem quando se pretende aliar a poética, o processo criativo do artista 

com um conceito cuja abordagem parece constantemente envolvido por aspectos 

negativos? E como estes momentos de margem podem se transformar em espaço 

poético para o artista, com instantes de dúvidas e conflitos, mas também de plenitude 

e, por que não, de contentamento? 

Colaborando com o desvendamento deste ponto de interrogação, Da Matta 

(2000) coloca esta questão da seguinte forma: “O que mais chama a minha atenção 

[...] é a sua leitura da liminaridade como algo invariavelmente paradoxal, ambíguo e, 

no limite, perigoso e negativo” (p.13). É importante rememorar a existência de 

motivações e de objetivos norteadores, que mesmo imprecisos ou contraditórios, 

conduzem também a estados positivos, que se opõem, nesses casos, às situações 

ambíguas e perigosas descritas. Para Da Matta, “[...] o que caracteriza a fase liminar 

dos ritos de passagem é a experiência da individualidade vivida não como privacidade 

ou relaxamento de certas regras [...], mas como um período intenso de isolamento e 

de autonomia do grupo” (ibid., p.17). 

Sem ter a pretensão de colocar em causa os conceitos seminais de liminaridade, 

uma vez que proponho um olhar deslocado sobre a questão, compactuo com Da Matta 

quando diz que “a descoberta da positividade dos estados liminares e a discussão de 

sua importância como elemento essencial da constituição da própria sociabilidade” 

(ibid., p.12), provocam outras discussões em torno das tradicionais visões dos rituais 

e da liminaridade como um estado potencialmente negativo, e, não obstante, faz com 

que a percepção do liminar e marginal receba um outro tratamento. Portanto, falar 

sobre a liminaridade e individualismo no processo criativo contemporâneo, em um viés 
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antropológico, é uma forma de procurar, no facto da arte, também a aspiração pela 

experimentação em torno si mesmo. 

As reflexões sobre os rituais de passagem e a liminaridade atravessam muito da 

teoria antropológica e chegam à contemporaneidade, inclusive, apresentando uma 

visível vitalidade, pois é público que as problematizações destas questões continuam 

a surgir espalhadas nos diversos campos do conhecimento. Empreguei como 

referencial teórico para a abordagem aos rituais de passagem, sobretudo as propostas 

de Van Gennep e Victor Turner7. Autores que, certamente, são referências sólidas ao 

estudo dos rituais de passagem e plenamente relevantes aos objetivos desta pesquisa 

voltada para os processos criativos em artes plásticas em contexto liminar.  

Concluindo, Van Gennep, ao examinar as estruturas constitutivas do ritos, 

dedicou-se ao propósitos de encontrar uma ordem linear e a classificá-los a partir do 

papel que desempenham na sociedade. Victor Turner expandiu a concepção de 

liminaridade proposta pelo seu antecessor e a elegeu como um espaço de 

transformação, onde o ser humano se coloca entre o passado e o futuro, num presente 

onde muito pode acontecer. Ambos contribuíram para a elevação do conceito de 

liminaridade e a dispersão do termo. Porém, independente da aproximação que se 

queira fazer a qualquer campo de pesquisa, o conceito ainda estará contextualizado 

dentro dos discursos da antropologia, e, ao descrever um paralelo entre o ato 

individual da criação e a liminaridade, é preciso entender o papel que esta 

desempenha no trabalho do artista plástico. 

 Por fim, exposto o corpo teórico que fundamenta a preposição inicial da 

pesquisa, retomo o título, O Doutoramento em artes como um rito de passagem, no 

intuito de indicar os pontos de convergência entre os dois fenômenos. Como foi dito 

antes, não é objetivo desse estudo dar a este período acadêmico específico uma 

concepção de valor antropológica, mas um juízo autológico, que se descreve por si, 

sobre o facto experienciado pelo doutorando. Deste modo, cabe confrontar as 

interseções observadas entre os fenômenos, no sentido de demonstrar onde, de fato, 

se assenta o ponto de vista manifesto no título escolhido para o texto.  

                                            
7 Contudo, para a realização de estudos mais amplos dos ritos é importante a inclusão de autores como Émile 
Durkhein (1858-1917), Marcel Mauss (1872-1950), Bronislaw Malinowski (1884-1942), James Frazer (1854-
1941), Max Gluckman (1911-1975), Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Edmund Leach (1910-1989) e Stanley 

Tambiah (1929-2014) dentre outros. 



40 
 

Assim, o ponto inicial está na perspectiva Gennepiana que considera que os ritos 

de passagem são cerimônias ligadas a um momento de mudança de ocupação, de 

alternância de estado ou transição entre etapas da vida. Aqui, encontra-se as 

primeiras semelhanças. O doutoramento em questão apresenta estas características: 

representa uma mudança de ocupação no âmbito profissional, uma alternância de 

estado pela obtenção de títulos (após a conclusão do rito) e, finalmente, uma transição 

entre etapas de vidas, considerando-se a soma de outras agendas ao término do 

curso. 

Gennep, em suas análises, decompôs os ritos de passagem em ritos de 

separação, ritos de margem e ritos de agregação. O doutoramento em causa também 

possui estes atributos, e estes podem ser verificados na viagem para Portugal, quando 

se deu a separação; na margem, que condiz com todo o tempo e espaço necessário 

à realização do curso; e na reagregação, onde o regresso ao país de origem encerra 

o rito. 

Victor Turner ressalta as diferenças existentes entre as fases de um rito de 

passagem e, ao enfatizar a fase liminar em seus estudos, descobre uma tendência à 

autonomia e imensa carga simbólica. Ele percebe que, nestes períodos, os indivíduos 

se veem num contexto marginal da sociedade, onde, no sentido de um distanciamento 

social percebem as estruturas onde se encontram. Esta pesquisa comunga com esta 

visão ao tempo em que propõe olhar para um sujeito – doutorando - deslocado de sua 

estrutura social de origem e imerso numa outra realidade que lhe cobra atenção para 

com uma outra cultura, uma tradição à qual lhe falta o pertencimento. Esta posição 

tomada se conjuga também com a assertiva de Turner quando ele afirma que a 

estrutura dúbia das pessoas liminares tem a prerrogativa de apresentá-las, ao mesmo 

tempo, como “não-mais-classificadas” e “ainda-não-classificadas”. 

Um outro aspecto importante é quanto ao conceito e communitas, Turner afirma 

que a antiestrutura, comunhão de indivíduos iguais na definição do autor, surge de 

maneira evidente no período liminar. No caso de estudo em questão, também é 

possível averiguar tal contingência entre o doutorando e seus pares, que 

compartilham uma mesma condição liminar. Esta situação se evidencia pela igualdade 

e pela nítida cumplicidade e fraternidade estabelecida entre pessoas que, com 

histórias e estados sociais distintos, coparticipam de um mesmo rito.   
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Turner concebeu, ainda, a ideia de Liminoides, aqueles que têm a forma dos 

liminares sem sê-los, para designar fenômenos em destaque nas escalas sociais pós 

revolução industrial. Em conformidade com o pressuposto do autor, o doutorando 

também se apresenta como produto individual e, a par das suas características 

idiossincráticas, coloca-se em estado liminar de modo voluntário e consciente. Aderi 

ao conceito de liminoides, favorece o posicionamento do objeto de estudo no contexto 

ao qual pertence, reduzindo possíveis ruídos que por ventura possam surgir quando 

se faz aproximações entre fenômenos que, originalmente, ocorrem ou são percebidos 

com mais facilidade em escalas sociais diferentes.  

Diversos estudos apontam caminhos para a assimilação dos ritos como parte 

integrante da vida acadêmica. Em ensaio sobre os doutoramentos e o seu ritual, na 

Universidade de Coimbra, Luís Reis Torgal afirma que, “sem querermos estabelecer 

comparações rigorosas, é evidente que há mesmo algumas semelhanças entre os 

rituais e os símbolos da cerimónia do doutoramento” (1993, p. 195). Cumpre dizer que 

o foco do artigo de Torgal está nos ritos pós-liminares, naqueles que ele nomeia de 

ritos de investidura ou de consagração, ou seja, nas cerimônias de colação de grau. 

O autor transcreve em seu artigo um extrato do documento "Doutoramento Solene", 

da Direção dos Serviços Académicos da Universidade de Coimbra. Este trecho do 

documento explicita a natureza ritualística destas solenidades e revela, retornando à 

dicotomia entre razão e religião, uma estreita relação entre a universidade, promotora 

da formação científica, e a igreja, dogmática e ritualista, na formulação dos ritos 

acadêmicos em uma instituição secular, a Universidade de Coimbra: 

[...] O Doutorando colocase em frente do Reitor e o Apresentante fica à direita 
do Reitor, de pé. O Reitor levantase e cóbrese, bem como todos os Doutores, 
permanecendo cobertos enquanto é conferido o grau. O Secretário vai buscar 
o livro com o formulário, que abre perante o Reitor. Este pergunta: "Quid 
petis?" [...] O novo Doutor, acompanhado do Secretário, aproximase então do 
presidente do Conselho Directivo da Faculdade. O Presidente do Conselho 
Directivo explica, numa ligeira oração, o simbolismo da borla, do anel e do 
livro, e coloca a borla na cabeça do novo Doutor, entrega-lhe o livro, aberto, 
e põe-lhe o anel no dedo próprio da mão esquerda. Em seguida abraça o 
novo Doutor. Nesta altura todos se descobrem. Começa a tocar a charamela 
[...]. (TORGAL, 1993, p. 177)  

A exemplo dos rituais, as cerimônias universitárias também subentendem um 

dogma, uma ““fé” no acto praticado, ou o autoconvencimento dessa “fé”, ou pelo 

menos a aparência exterior” (ibid., p.179). Torgal ressalta que, quando questionadas 

– as cerimônias - em suas razões e legitimidades, os argumentos usados em sua 
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defesa geralmente assentem no quesito de uma tradição herdada de tempos e 

espaços idos. O autor conclui que, no caso da Universidade, é “evidente a ligação dos 

seus rituais aos cerimoniais da Igreja. Se nas origens da Universidade há uma 

fortíssima componente eclesiástica, outra coisa não poderia, de resto, acontecer” 

(ibid., p.179). 

Emília R. Araújo afirma, acerca do tempo de dispensa de serviço docente para 

doutoramento em universidades portuguesas - embora a questão do rito não seja 

central em vosso trabalho -, que tanto a tomada de conhecimento dos fatos, quanto o 

tempo necessário a esta percepção “constituem a equiparação para doutoramento 

como uma espécie de intervalo que introduz uma ruptura, objetiva e subjetiva, em 

relação à rotina da organização [...] e ao ciclo de vida” (ARAÚJO, 2006, p. 9)  e conclui, 

naquilo que ela nomeia de “uma fase de vida”, realçando algumas características 

próprias aos sujeitos que vivenciam esta etapa da trajetória acadêmica. 

Perspectiva-se como um período de interrogação identitária, extraordinário, 
transitório e suspenso, que termina com a retoma da rotina lectiva, a qual em 
termos práticos, é tomada como um disciplinador temporal. Por ser dramático, 
este período de tempo implica a negociação e a mediação de relações de 
poder, tanto na carreira, como na vida privada. (ARAÚJO, 2006, p. 9)  

Araújo corrobora, deste modo, junto à premissa de Torgal, com o entendimento 

da primeira proposição deste ensaio e o ponto de vista adotado que assevera o 

doutoramento como um ritual de passagem. Portanto, de forma especial para a 

pesquisa em curso, a percepção do doutoramento de um brasileiro em país 

estrangeiro somado ao exercício de aproximação entre a Antropologia e as Artes 

Plásticas, possibilitam perceber que os rituais e todo conjunto de símbolos produzidos 

pela liminaridade, são da essência da vida em sociedade e que se manifestam 

também no espaço académico.  
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2- A liminaridade como experiência artística 

 

 

Somos radicalmente seres-do-entre, entre pergunta e 

resposta, entre vida e morte. Vivemos sempre em 

liminaridade, uma liminaridade em que vigora a essência 

originária, porque poética, pela qual tanto mais realizamos 

nossa finitude quanto mais, corajosamente, nos lançamos 

no não-finito  

Manuel Antônio Castro 

 

Hoje sou ser-do-entre: entre duas ruas, duas cidades, dois países e dois 

continentes; Brasil e Portugal. Sou da cidade do Salvador, da Bahia, e sou da cidade 

do Porto. Sou América Latina e Europa. Um sujeito liminoide, um exilado8 a viver entre 

lugares, nem lá nem cá: um fora do mundo. Enquanto escrevo estas linhas ou quando 

me dedico aos desenhos, de modo não linear, vejo passar filmes da minha vida. 

Nestes instantes de devaneios de exílio, questões sobre o tempo, memória e 

identidade me surgem com frequência.  

Nas imagens da memória, a passagem do tempo, dos relógios e calendários, e 

a velocidade com que as recordações me ocorrem são instáveis: às vezes em slow 

motion, quando é necessário ver/rever detalhes das coisas guardadas e das 

identidades construídas; às vezes são ligeiras, como se um único e breve instante, 

um flash, bastasse para (re)organizar as memórias; e em outras vezes o filme segue 

o ritmo normal das projeções cinematográficas e da vida, e o faz como quem 

aconselha um expatriado imerso num mundo sem referenciais culturais e afetivos a 

seguir uma trajetória segura e sem maiores traumas. Contudo, repondo em pauta 

questões de identidade, exílio, memória e tempo, sempre retorna ao começo, sempre 

me (re)vejo. Há um exercício constante de não esquecimento de quem sou, de 

lembrança de quem estou a ser, e de expectativas para o futuro. 

Assim permaneço em estado de transição, vivendo no ‘entre’9, na soleira que 

aparta dois mundos ou fora de ambos. Um hiato entre polos, entre duas realidades 

                                            
8 A ideia de exílio expressa neste trabalho inspira-se em Vilém Flusser (1929-1991) quando aborda o exílio como 
um desafio à criatividade pela sobrevivência. Sobre o tema dedico o subcapítulo 4.5. 
9 Uso aqui a ideia de ‘entre’ exposta por Turner em Betwixt and Between: O período liminar nos ritos de 
passagem. In: TURNER, Floresta dos Símbolos: Aspectos do Ritual Ndembu, 2005. p. 137-159. 



44 
 

tão diferentes quanto complementares, paradoxais. Idioma e tecnologia fornecem 

instrumentos e algoritmos que desenham pontes que auxiliam a cruzar a borda, os 

limites, as fronteiras entre países, as ruas entre cidades antagônicas, as nuances 

entre culturas díspares, as saudades às margens do mar. Há uma transformação em 

curso, não sou mais uma pessoa de uma rua, uma cidade, um país e um continente. 

Agora habito o ‘entre’, uma zona que se abre entre dois hemisférios: enquanto metade 

de mim é Verão a outra metade se veste do Inverno. Estou ‘entre’ culturas e realidades 

que servem para avivar o caráter biográfico que revela a razão do interesse pela 

liminaridade, contudo, sendo estas reflexões parte de uma pesquisa de caráter auto-

etnográfico, devo distanciar-me então dessa fissura onde se encontra o objeto de 

minhas indagações, para tentar entender o que este ‘viver entre’ é e o que poderá vir 

a ser. 

Como exilado preciso ver as coisas que me rodeiam e compreendê-las e, para 

isso, preciso colocar-me como um expectante que a tudo observa e, quando possível, 

e não é fácil, posiciono-me à distância que me permita observar-me. Aceito a premissa 

de que a liminaridade é parte de um todo que me rodeia e que se revela em 

intermináveis aspectos da vida. Percebo a liminaridade como conceito profícuo para 

a abordagem de estados transitórios ou intermediários, sejam eles de ordem cultural 

ou natural. Um lugar, um contexto, um facto, um ente, tudo pode ser liminar e 

compreendido através da ótica do transitório.  

Vista por este ângulo expandido, a liminaridade pode se configurar como o 

fenômeno em si, ou ser parte de um todo a compor um evento ainda mais complexo. 

A liminaridade acontece no limiar que é, em si, liminar. E o ato liminar de travessia do 

limiar é que se configura como o lugar das transformações transitórias e ambíguas. 

Interessa ao artista, em condição liminar, viver esta situação e explorar as analogias 

e cruzamentos que possam surgir na interseção do devir da Arte e do Conceito, não 

em busca de confirmações ou respostas, mas sim experimentar interações e 

aproximações por meio da observação, reflexão, imaginação e pensamento e a 

atenção dedicado ao trabalho e a produção do objeto artístico. Cabe ressaltar, em 

acordo com o enunciado por Caballero (2011) que, “[...] o liminar também interessa 

como condição ou situação a partir da qual se vive e se produz arte, e não unicamente 

como estratégias artísticas de entrecruzamentos e transversalidades” ( p.34). 
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Os artistas, a exemplo dos profetas, religiosos e outros tantos atores sociais, 

tendem a ser pessoas (muitas vezes) liminares e, (por vezes) marginais, porém, com 

plena consciência de suas condições antiestruturais (TURNER, 2005). Portanto, é 

crível que as produções artísticas sucedidas deste contexto sejam percebidas como 

fruto de reflexões em torno dessa condição marginal e que conjeturam o potencial 

criativo contido no processo liminar. Em oposição àqueles cujos esforços apontam 

sempre na direção da manutenção e coesão das estruturas sociais tradicionais, os 

artistas podem ser considerados pessoas estruturalmente invisíveis (liminares), 

embora fisicamente visíveis, que expressam com criatividade a experiência liminar. 

Consequentemente, todo um simbolismo acerca da persona liminar, que envolve 

desde os processos estruturais até as questões de cunho cultural, é posto em causa 

pelo artista no ofício de conferir “uma forma externa e visível a um processo interno e 

conceitual” (TURNER, 2005, p. 13).  Para Jeff Malpas, a arte se materializa na 

expressão humana e no registro de experiências e movimentos liminares. O autor 

comenta: 

Pode-se argumentar [...] que a arte sempre está preocupada com a 

liminaridade. Não só no sentido de que a prática artística pode ser entendida 

como "no limite" (e, portanto, em um ponto incerto entre o comum e algo 

mais), nem apenas no sentido de que as coisas que ela cria podem funcionar 

como pontos liminares que nos movem entre diferentes formas de aparência, 

mas também no sentido de explorar o próprio caráter de liminaridade, 

incluindo seu próprio status liminar. O tempo e o espaço da liminaridade é o 

tempo e o espaço do indeterminado e do opaco, o tempo e o espaço de 

possibilidade e da questão.10 (MALPAS, 2008, n.p.). 

Portanto, o Espaço/Tempo liminar pode ser compreendido tanto como princípio 

geral ou ponto principal, que seria justamente o centro da prática artística, como 

também o lugar onde tal prática acontece, de maneira que a liminaridade, embora 

fissura e limite, integra-se à Arte apresentando-lhe alguns ‘problemas’. A liminaridade 

não é uma condição desconhecida ou uma novidade que se impõe por meio de uma 

teoria, é algo vivenciado por artistas, através de expressões artísticas que marcam 

com vigor as artes.  

Segundo Castro (2006), para quem o ‘entre’ é a essência do paradoxo e a 

realidade, em seu devir permanente, é sempre paradoxal, “pensar a arte enquanto 

poética é pensar o ‘entre’” (p.25). É pensar que no Espaço-Tempo da liminaridade,  o 

                                            
10 (tradução própria) 
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conjunto de fundamentos e juízos estéticos, interdisciplinares, explícitos ou implícitos 

que orientam a atividade do artista devem, necessariamente, acolher os processos 

estruturais e culturais em sua realidade dúbia e contraditória.  Para o autor, esta 

condição liminar revela, na dimensão poética, uma interdisciplinaridade que muda 

conceitos tradicionais das artes. “Deixar a arte ser arte é deixar o “entre” vigorar” (ibid., 

p.25).  Para Castro o ser humano é um ente-da-liminaridade, e o “entre” é o lugar onde 

se revela a ambiguidade existente em um ser-do-entre:  

Liminaridade significa aí o estar jogado num projeto de realização do que é a 
partir do ser. Na liminaridade o agir do ser-humano, e só é agindo, 
sendo poético, encontra o seu vigor e seu horizonte no ser. Seu agir é, pois, 
algo entre o agir do ser que nele opera (obra/verdade/poíesis) e o seu agir, 
enquanto desvelo do que ele é. Essa dupla poíesis é que é o paradoxo, 
o entre. Ser, então, para o ser-humano é estar e ser entre, permanentemente. 
Ele é, queira ou não queira, um entre-ser, porque é um ser-do-entre. Realiza-
se sempre na e a partir da liminaridade [...]. (2006, p. 25). 

O artista, ser-do-entre, jogado num projeto (pré-objeto) de realização do que é a 

partir do ser, é forçado a elaborar seus próprios rituais de passagem, por 

consequência, suas próprias experiências liminares. Ou seja, pedir emprestado o que 

se lembra do passado, construir o que ele sente estar ausente no presente e imaginar 

o seu futuro. Esta autonomia do artista, do sujeito marginal perante o rito, é observada 

por Roberto Da Matta (2000) quando ele avaliza que é a individualidade que engendra 

a liminaridade. Numa análise que pressupõe um elo entre liminaridade e 

individualidade11 ele observa que a experiência da liminaridade propagada por Turner 

constitui um viés positivo à medida em que está associada a experiências coletivas, 

communitas, mesmo quando o sujeito liminoide não percebe a antiestrutura que se 

contrapõe ao sistema cultural individualista preponderante. Entretanto, para Da Matta, 

a experiência liminar assume significados adversos e pode elaborar justamente a 

individualização, elevando a figura do “eu” e não da coletividade. Isso se verifica no 

ambiente da arte contemporânea, onde muitos artistas insurgem em ambientes 

liminares, individualizando-se. 

Segundo Caballero, que analisa o fenômeno sob a perspectiva do teatro, desde 

quando Turner introduziu o conceito de liminar no campo dos estudos teóricos, o termo 

passou a direcionar-se à associação entre o fenômeno liminar e o seu entorno social. 

                                            
11 A questão central para Da Matta, quanto à individualidade, é a diferenciação crítica entre o indivíduo como 
realidade empírica e o estabelecimento deste como uma entidade social autônoma ou um valor social. (DA 
MATTA, 2000). 

http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Ser
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Ser
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Agir
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Agir
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Horizonte
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Horizonte
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Verdade
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Verdade
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Desvelo
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Desvelo
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Paradoxo
http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/Paradoxo
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A autora conta que o seu entendimento acerca do liminar preconiza o “termo como 

[...] uma zona complexa onde se cruzam a vida e a arte, a condição ética e a criação 

estética, como uma ação da presença num meio de práticas representacionais” 

(CABALLERO, 2011, p. 20). Para a autora, todo esforço em perceber as interações 

nas artes desassociada da sua relação com o meio de onde ela surge, reduz a sua 

complexidade e anula parte da densa trama elaborada pelos binômios arte/sociedade 

ou arte/realidade. Caballero expõe, assim, o foco do seu pensamento, preocupado 

com a liminaridade onde convergem a Arte e a Vida: “Interessa-me insistir na 

liminaridade como antiestrutura que coloca em crise o status e hierarquias, associados 

a situações interticiais, ou marginalidade, sempre na beira do social” (ibid., p. 22). 

Estes diferentes atores e contextos liminares, estes múltiplos cenários divididos 

entre as performances individuais defendidas por Da Matta, o viés positivo de Turner 

para com as experiências coletivas, e a associação do fenômeno com o entorno social 

e a realidade da qual nos fala Caballero, expõe primeiro, a natureza interdisciplinar do 

‘entre’ defendida por Castro, depois, repõe no contexto uma afirmativa do Van Gennep 

(2011) que expande a ideia de experiência liminar para todos os atores sociais e 

afirma que a vida é uma constante travessia de limiares: 

Para os grupos, assim como para os indivíduos, viver é continuamente, 

desagregar-se e reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e 

renascer. É agir e depois parar,  esperar e repousar, para recomeçar em 

seguida e agir, porém de modo diferente.E sempre há novos limiares a 

atravessar, limiares do verão ou do inverno, da estação ou do ano, do mês 

ou da noite, limiar do nascimento, da adolescência ou da idade madura, limiar 

da velhice,  limiar da morte e limiar da outra vida - para aqueles que acreditam 

nela (VAN GENNEP, 2011, p. 160) 

Impulsionados por estas constantes travessias humanas de limiares, 

importantes autores - filósofos, historiadores e críticos da Arte - apresentam em seus 

pensamentos, teorias e reflexões que trazem aproximações e interseções com o 

conceito de liminaridade e com a experiência artistica liminar. Autores cujos textos 

possibilitam imterpretações que revelam que as práticas artísticas estão atentas à 

liminaridade. Nietzsche (1844-1900) por exemplo, para quem a vontade de potência é 

a base de tudo que existe - o que permite incluir a potencialidade artística comprimida 

em um estágio intermediário de transformação – afirma que “são as condições 

excepcionais que criam o artista” (2010, p. 128). Para o autor, “os artistas são uma 

espécie intermediária: ao menos fixam o símbolo do que deve ser, — são produtivos 

enquanto mudam e transformam verdadeiramente; não como fazem os 
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“conhecedores” que deixam tudo tal como está” (ibid., p. 99). Ao se referir à potência 

que transforma e ocorre fora do “tudo como está”, ou seja, fora da estrutura, Nietzsche 

confere ao artista o arbítrio de pôr-se fora do estabelecido, na liminaridade, na 

antiestrutura defendida por Turner. O filósofo revela o caráter liminar do seu próprio 

método de trabalho e da sua personalidade ao elencar uma série de símbolos daquilo 

que considera ser características de um ser intermediário. Nietzsche descreve-se 

como um sujeito cujo ânimo encontra-se ‘fora da vida’: 

Quem toma aqui a palavra nada mais fez, até o presente, que meditar e 
recolher-se como filósofo e como solitário por instinto, que encontrou proveito 
fora da vida, apartado dos homens, na paciência, na contemplação, no retiro; 
qual um espírito audaz e temerário que várias vezes se descaminhou pelos 
labirintos do futuro, qual um pássaro profético que dirige seus olhos para trás 
quando descreve o que pertence ao futuro. (2010, prólogo).  

Nietzsche afirma que os artistas não devem ver as coisas tal e qual elas são, 

“[...] devem vê-la mais abundante, mais simples, mais forte: eis porque precisam que 

uma espécie de juventude e de primavera, uma espécie de embriaguez habitual, lhes 

sejam peculiares na vida” (2010, p. 128). Portanto, para realizarem os seus trabalhos, 

os artistas precisam deslocar-se entre realidades distintas, precisam romper com as 

estruturas para verem as coisas ‘como se deve’. A figura de linguagem sugerida pelo 

filósofo alemão para o artista, a embriaguez e a eterna juventude, além de ser um 

recurso idiomático para tornar a sua mensagem mais expressiva e significativa é, 

também, uma inserção do seu pensamento na liminaridade, à medida em que propõe 

ao artista, para a plena realização da sua atividade, uma espécie de vida em 

suspensão. Quando vontade de potência e liminaridade se alinham ao artista, ao seu 

trabalho, e somente assim, o resultado aparece ou como parte do processo criativo 

ou referenciado nas próprias obras artísticas, ou em ambas as formas.  

Tal como afirma Gaston Bachelard (1884-1962), “o verdadeiro destino de um 

grande artista é um destino de trabalho” (1994, p. 31),  Ernst Fisher (1899-1972)  

entende que a atividade do artista evidencia esta dualidade existente entre a absorção 

da realidade e a excitação em controlá-la, entre ver as coisas de fato e ver as coisas 

como devem ser. Numa ação que começa por ser uma intuição, um impulso, uma 

imaginação que se consciencializa no tempo e espaço, “[...] o trabalho para o artista 

é um processo altamente consciente e racional, um processo ao fim do qual resulta a 

obra de arte como realidade dominada, e não – de modo algum – um estado de 
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inspiração embriagante” (FISCHER, 2002, p. 14). Fischer toma as palavras de Marx 

para ilustrar o ponto resoluto e necessário ao devir das artes.  

O processo do trabalho é [...] atividade deliberada [...] para a adaptação das 
substâncias naturais aos desejos humanos; é a condição geral necessária 
para que se efetue um intercâmbio entre o homem e a natureza; é a condição 
permanente imposta pela natureza à vida humana e, por conseguinte, 
independe das formas da vida social – ou, melhor, é comum a todas as formas 
sociais. (MARX apud FISCHER, 2002, p. 21). 

A este destino de labor defendido por Fisher, Gaston Bachelard acrescenta o 

direito de sonhar. Advogando pelo direito do artista ao sonho e ao devaneio, o filósofo 

e poeta francês percebe no artista, acima de tudo, um trabalhador. Um sujeito que 

elabora sua prática e que cria a partir dos seus sonhos, um sujeito resoluto em seus 

devaneios e gerido por sua vontade de potência. Para Bachelard, a atividade do artista 

pode ser guiada por um estado de devaneio intenso que coloca o artista numa 

condição ideal de trabalho onde o labor e o devir da arte acontecem. Uma condição 

liminar necessária ao artista e que proporciona, segundo Bachelard, a oportunidade 

da concretização de um projeto pessoal efetivado pela determinação e pela força de 

vontade, com consequências para o engrandecimento interior e o exercício da 

capacidade criadora.  

A filosofia de Bachelard acerca da poética dos espaços analisa a inclinação do 

artista para aferir poderes emancipadores e liminares, do ponto de vista da criação, a 

contextos físicos e geográficos. Para o autor, através do espaço pode-se chegar a 

uma fenomenologia da imaginação capitaneada pelos devaneios. Ele defende um 

novo olhar sobre o espaço geográfico, um espaço que não deve se ater tão somente 

ao que vemos, que não se compõe exclusivamente do que é perceptível, um espaço 

que pode ser múltiplo uma vez que se conjuga também nos prazeres da imaginação. 

Bachelard acredita que “quando um sonhador reconstrói o mundo a partir do objeto 

que ele encanta com seus cuidados, convencemo-nos de que tudo é motivo na vida 

de um poeta” (1978, p.242). Sobre esta epifania que oferece outros sentidos aos 

espaços, que revela um outro mundo, ele acredita que é própria dos criadores e 

fundamentais à fenomenologia da imaginação.  

Bachelard afirma que são muitos os devaneios que nos põem fora do mundo, 

“que nos põe noutro mundo, e o [artista] tem necessidade deles para nos transportar 

a esse além-mundo que é o mundo de um amor novo. As pessoas apressadas pelos 
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afazeres humanos não penetram nele” (BACHELARD, 1978, p. 303). Ao concluir 

análise filosófica sobre a obra de Henry de Waroquier (1881-1970) e, demonstrando 

encantamento por certos atributos ‘mágicos’ do pintor, Bachelard, de maneira muito 

particular e tal como Turner e Van Gennep haviam sugerido, compara o artista a tipos 

liminares clássicos. Bachelard diz:   

Como não viver em simpatia com o artista, com o sorridente feiticeiro que faz 
o sol trabalhar em seu lugar, com o astrólogo meticuloso que junta ouro solar 
e ouro terrestre, um ouro dos raios e um ouro mascarado nos sais e 
sulfuretos? (1994, p. 36) 

Considerando que a liminaridade se apresenta para o artista como uma 

possibilidade de busca do artista por um lugar ou alguma coisa que lhe seja plena, 

podemos crer que a ideia de Bachelard acerca do devaneio além de funcionar como 

uma espécie de gatilho que “liberta-nos dos fardos da vida” (1996, p. 70), também 

acrescenta experiências metafísicas concretas ao compor outros mundos entre as 

estruturas estabelecidas. Para Bachelard, esta outra possibilidade de mundo, liminar, 

se configura em um mundo dos belos, um não-eu dentro de um não-lugar.  A defender 

esta hipótese, ele escreve:  

O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. [...] é uma abertura para 

um mundo belo, para mundos belos. Dá ao eu um não-eu que é o bem do eu: 

o não-eu meu. É esse não-eu meu que encanta o eu do sonhador e que os 

poetas sabem fazer-nos partilhar. Para o meu eu sonhador, é esse não-eu 

meu que me permite viver minha confiança de estar no mundo. (1996, p. 13) 

Ao passo que, numa situação oposta, onde vigorem o impedimento ao devaneio 

e a impossibilidade de abrigar-se em terreno liminar, impõe-se uma necessidade de 

retomada do real que não protege o artista e obriga-o a adaptar-se à realidade. 

Bachelard afirma que “em face de um mundo real, pode-se descobrir em si mesmo o 

ser da inquietação” (ibid., p.13). Ele conclui: 

Somos então jogados no mundo, entregues à inumanidade do mundo, à 

negatividade do mundo, o mundo é então o nada do humano. As exigências 

de nossa Junção do real obrigam-nos a adaptar-nos à realidade, a constituir-

nos como uma realidade, a fabricar obras que são realidades. (ibid., p. 13) 

Esta inquietação frente a realidade também é preocupação para Gilles Deleuze 

(1925-1995) e Claire Parnet. Segundo o entendimento dos autores, o ser humano 

contemporâneo tem a vida composta e determinada por linhas, quer sejam indivíduos 

ou grupos. Estas linhas se apresentam com características distintas. O primeiro grupo 

de linhas eles classificam como segmentárias, ou seja, que se configuram por elos 
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estabelecidos entre normas e comportamentos sociais que se sucedem. Segundo os 

autores estas linhas configuram-se como “a família – a profissão; o trabalho – as 

férias; a família – e depois a escola -  e depois o exército - e depois a fábrica - e depois 

a aposentadoria” (1998, p. 146). A lógica que prevalece é que a cada novo segmento, 

o anterior é negado ou esquecido por uma determinação linear. Somos então uma 

combinação de linhas segmentadas. Contudo, apontando para uma fissura, um 

‘entre', os autores argumentam que “[...] ao mesmo tempo, temos linhas de 

segmentaridade bem mais flexíveis, de certa maneira moleculares. Não que sejam 

mais íntimas ou pessoais, pois elas atravessam tanto as sociedades, os grupos 

quanto os indivíduos” (ibid., p. 145). Estas alternativas mais flexíveis, permitem que 

se construam pontos de fuga da estrutura segmentada do modelo linear. É a 

possibilidade da liminaridade promover mudanças. Segundo Deleuze e Parnet:  

Elas traçam pequenas modificações, fazem desvios, delineiam quedas ou 
impulsos: não são, entretanto, menos precisas; elas dirigem até mesmo 
processos irreversíveis. Mais, porém, do que linhas molares a segmentos são 
fluxos moleculares a limiares ou quanta. Um limiar é ultrapassado, e não 
coincide, necessariamente, com um segmento das linhas mais visíveis. 
Muitas coisas se passam sobre essa segunda espécie de linhas, devires, 
micro-devires, que não têm o mesmo ritmo que nossa "história". (1998, p. 
145). 

Processos irreversíveis em ambiente liminar é próprio dos artistas. A criação é 

uma sucessão de ações que não se revertem. “Muitas coisas se passam sobre essa 

segunda espécie de linhas, devires, micro devires, que não têm o mesmo ritmo que 

nossa ‘história’” (ibid., p. 146). O limiar é então atravessado, alternam-se as linhas e 

os segmentos, o ‘entre’ das linhas flexíveis não tem correspondência com a ordem 

estabelecida nas linhas mais visíveis. 

Pierre Bourdieu (1930-2002) põe em causa aspectos liminares experienciados 

por artistas quando escreve sobre a “boemia e a invenção de uma arte de viver” 

(BOURDIEU, 1996, p. 70). Bourdieu se refere ao período histórico em que escritores 

e artistas modernos, em especial Manet (1832-1883), precisaram travar históricas 

lutas para conquistar sua autonomia num contexto estrutural dominado pela 

Academia. A figura do boêmio, arquétipo tão próximo dos artistas e que, talvez, seja 

a mais fácil, e não a mais correta representação deste tipo liminar.  

Na França do século XV o termo bohème era comum para designar 

pejorativamente os ciganos que chegavam ao país vindos de regiões consideradas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV


52 
 

heréticas. Supunham os franceses que eles vinham da Boémia, região central da 

Europa. Mais tarde o termo tornou-se também comum para os indivíduos com “vidas 

desregradas", ou seja, vidas sem regras, despreocupada com as normas que regem 

as estruturas socias. Não tardou muito e a associação do termo ao estilo de vida de 

artistas e escritores do fim do século dezenove firmou-se. As divergências entre os 

artistas e os critérios artísticos estabelecidos pela Academia de Belas Artes, 

evidenciou o esforço da vanguarda em confirmar a sua não participação na corrente 

artística hegemônica. Os artistas criaram então a sua própria noção de boemia onde 

havia, portanto, um propósito e uma determinação em viver à margem. Bourdieu  

entende este comportamento como um estilo de vida que produziu consequências 

marcantes na história da arte, ele escreve: 

O estilo de vida boêmio, que sem dúvida trouxe uma contribuição importante 

à invenção do estilo vida de artista, com a fantasia, o trocadilho, a blague, as 

canções, a bebida e amor sob todas as suas formas, elaborou-se tanto contra 

a existência bem-comportada dos pintores e dos escultores oficiais quanto 

contra as rotinas da vida burguesa. (1996, p. 72).  

Mas a liminaridade dos artistas não se resume a um lugar no qual se imagina 

um estilo de vida, “dimensão fundamental da empresa de criação artística” (ibid., p. 

75), outrossim, o que se coloca como fundamental nestes contextos são as 

possibilidades de agir, transpassar, transgredir, ser audaz, tanto nas suas criações 

como em sua existência. Contudo, a união destas duas dimensões parece estabelecer 

as condições ideais ao labor artístico, algo que para Andrey Tarkovsky (1932-1986) 

se coloca como fundamental para a sua existência. Ele afirma que “o trabalho de um 

artista só se justifica quando é crucial para a sua vida: quando não é uma ocupação 

passageira, mas sim a única forma de existência para o seu ‘eu’ reprodutor” 

(TARKOVISKY, 1998, p. 227-230). Bourdieu entende este sujeito ‘artista’ reprodutor 

como uma exceção perante uma sociedade dividida por especialidades e 

competências, e assim ilustra o seu pensamento: 

O artista é uma exceção: sua ociosidade é um trabalho e seu trabalho, um 

repouso; ele é alternadamente elegante e negligente; veste, segundo o seu 

capricho, a blusa do lavrador, e determina o fraque usado pelo homem na 

moda; não segue leis. Ele as impõe. Se se ocupa em não fazer nada ou se 

medita uma obra prima, sem parecer ocupado; se conduz um cavalo com um 

morso de madeira ou dirige com toda a velocidade os cavalos de uma 

britschka; se não tem vinte centavos de seu ou se lança ouro pela janela, ele 

é sempre a expressão de um grande pensamento e domina a sociedade. 
(BOURDIEU, 1996, p. 73).  
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Para Bourdieu, não é possível entender o movimento coletivo que houve e que 

levou à construção da imagem do artista através desta sua capacidade de 

“constituição de universos sociais relativamente autônomos” (ibid., p.153), onde certas 

comportamentos e normas ficam suspensas, mesmo que parcialmente, se este 

entendimento não passar pelo desejo de romper com os limites colocados pela 

necessidade estruturalista das divisões de especialidades e competências. Distante 

destas tradições o foco se dirige ao sujeito, ao artista.  

Acerca destes universos autônomos propagados por Bourdieu, Arthur C. Danto 

(1924-2013) subscreve a existência do Mundo da Arte (1964), um mundo em 

contraposição ao mundo real. Em sua teoria ele descreve este mundo alternativo 

como a soma da associação de sujeitos livres e detentores dos conhecimentos da 

história da arte com uma ambiência preenchida por uma atmosfera de teoria da arte. 

Para Danto a convergência destes fatores é decisiva, uma vez que são eles que 

recebem as coisas no mundo da arte e as impedem de retornarem à condição de 

objeto real que são.  

Danto desenvolve a sua teoria a partir de um debate filosófico cuja referência, 

no campo da produção artística, baseia-se nas obras de arte que dialogam com as 

propriedades físicas de objetos comuns e que, na altura em que desenvolvia o seu 

raciocínio, mostravam-se extremamente paradigmáticas, a exemplo de Brillo Boxes 

(1964) de Andy Warhol (1928-1987). Danto entende que somente ao transitarem entre 

mundos diferentes, do real para o da arte e vice-versa, os objetos passam a fruir de 

outro estatuto e assumem novos significantes. Danto utiliza uma alegoria cristã para 

ilustrar a sua teoria e para conferir ao artista o arbítrio de poder habitar mundos 

diversos. Ele afirma que “o mundo da arte se encontra diante do mundo real 

aproximadamente como a relação na qual a Cidade de Deus se encontra diante da 

Cidade Terrena. Alguns objetos, como alguns indivíduos, desfrutam de uma dupla 

cidadania” (DANTO, 2006, p. 22). Para o autor, se os artistas e as coisas da Arte não 

transitassem entre mundos, seria improvável que víssemos qualquer objeto como uma 

obra de Arte.  

Danto utiliza a metáfora do “Mundo do Arte” para afirmar a existência de mundos 

opostos e complementares, ao fazê-lo permite supor, ou melhor, propor a existência 

de um algo que preenche o espaço entre estes dois mundos, mesmo que seja o vazio. 

Na mitologia grega, o Caos, tido como o estado primordial e primitivo do mundo 
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(COMMELIN, 2011, p. 3), é também compreendido como o “vazio” que preenche o 

espaço entre a Terra e o Éter, o céu superior. Já a relação do Caos com a desordem 

é conferida ao poeta romano Ovídio quando, em sua narrativa, o descreve como uma 

força criadora antagônica a Eros, seu filho. Enquanto Eros simbolizava a união das 

forças e elementos, o Caos representava a separação. No campo das Artes, esta 

oposição de forças e suas derivações são observadas pelo crítico e ensaísta Gilbert 

Lascault em ensaio sobre a arte contemporânea. 

Gilbert Lascault analisa a relação entre ordem e caos no território da arte a partir 

de diferentes abordagens. O tratamento heteróclito dado ao tema pelo autor permite, 

pelo viés da correlação entre criação e desordem, perceber uma aproximação do seu 

pensamento com a ideia de estrutura e antiestrutura postulada por Turner para as 

performances liminares. Para Lascault, “nas obras em que o fazer e o desfazer, em 

que a ordem e a desorganização se mostram, os artistas talvez sugiram que eles 

mesmos, sejam constituídos de junções e disjunções, de costurados e descosturados” 

(1996, p. 37), ou seja: no limiar entre o que foi e o que está por vir. Tal perspectiva 

denota aspectos liminares contidos no discurso, no modo de operar e nas 

performances de alguns artistas que o autor utiliza como referência.  

Antecipando-se à emblemática instalação de Louise Bourgeois (1911-2010), I 

do, I undo, I redo12, Lascault visualiza o caos no ato constante de fazer/refazer uma 

obra, na relação criação/composição/desordem tomados de textos de Da Vinci (1452-

1519) e no conceito de caos evocado por Paul Klee (1879-1940). Em seu ensaio, 

Lascault manifesta a liminaridade contida na ideia de caos quando o mesmo se insere 

ao universo dos artistas e, ao se debruçar sobre a natureza do caos cinza, o caos 

verdadeiro proposto por Klee, Lascault afirma, “o caos não é o anti-mundo, mas uma 

origem, um ovo, um lugar intermediário entre o que está por vir e o que morre” (1996, 

p. 39-40). Para Paul Klee o caos verdadeiro não é aquele que representa a antítese 

da ordem, mas, outrossim, talvez seja ele o fiel da balança a equilibrar a ordem 

estrutural das coisas. Em Nota sobre o ponto cinza (1964) Klee constitui o que 

Lauscault define como um elogio ambíguo ao caos. 

O caos como antítese da ordem não é propriamente o caos, o caos 
verdadeiro; é uma noção ‘localizada’, relativa à noção de ordem cósmica e 

                                            
12 I Do, I Undo, I Redo é uma instalação produzida entre os anos de 1999 e 2000 pela artista francesa Louise 
Joséphine Bourgeois. Atualmente no Tate Modern, Londres. 
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seu correspondente. O caos verdadeiro não saberá colocar-se sobre o prato 
de uma balança, mas torna-se imponderável e incomensurável. Talvez ele 
responda ao centro da balança. (KLEE apud LASCAULT, 1996, p.40) 

Conjecturar que a arte está sempre preocupada com a liminaridade, como o fez 

Malpas, é admitir também que a Arte está sempre preocupada com o mundo real. Esta 

associação com as coisas reais é fundamental para o mundo da imaginação 

(OSTROWER, 2004) e situa a prática artística numa zona de "limite", na fronteira entre 

o comum e o algo mais (MALPAS, 2008). Fayga Ostrower (1920-2001) analisa a 

criatividade como qualidade da condição humana e afirma que a criação artística não 

é um algo isolado, e, como tal, não pode ser analisada distante de questões reais -  

sociais e culturais, econômicas e políticas. A autora propõe que são as associações 

entre experiências e sentimentos que povoam o “nosso mundo imaginativo” e que  

conduzem o criador para um estado de inquietação criativa,  para o “mundo da fantasia 

(não necessariamente a ser identificado com devaneios ou com o fantástico)” (2004, 

p. 20). Segundo Ostrower e tal como afirmou Bachelard, estados de inquietação em 

face de um mundo real são forças geradoras: 

Geram nosso mundo de imaginação. Geram um mundo experimental, de um 
pensar e agir em hipóteses - do que seria possível, nem sempre provável. O 
que dá amplitude à imaginação é essa nossa capacidade de perfazer uma 
série de atuações, associar objetos e eventos, poder manipulá-los, tudo 
mentalmente, sem precisar de sua presença física. O nosso mundo 
imaginativo será povoado por expectativas, aspirações, desejos, medos, por 
toda sorte de sentimentos e de 'prioridades' interiores. (OSTROWER, 2004, 
p. 20)  

Se Bachelard e Ostrower nos falam de uma atitude poética que deriva do ‘mundo 

imaginativo’ que, por sua vez, é imensamente povoado por toda sorte de sentimentos, 

Arnold Hauser nos fala de uma certa flexibilidade, muito preconizada pelos 

românticos, como característica desta mesma atitude artística. Esta flexibilidade, 

segundo o autor, se apresenta como uma coisa que se situa entre a construção e a 

destruição de ilusões, e que acarreta em mudanças na relação entre a ilusão e a 

realidade. Hauser assegura que foi o “[...] Romantismo que, pela primeira vez, faz da 

ultrapassagem da realidade a que estamos habituados, um pressuposto da criação 

artística, e da sua negação, uma condição do sucesso artístico” (1984, p.19). Hauser 

afirma que desde o renascimento acreditava-se que a arte, para ter um tipo especial 

de verdade, não devia se envolver com o verdadeiro ou o falso, o bem ou o mal, o 

correto e o condenável. O autor acrescenta que doutrinas racionalistas, como a 
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psicanálise, participavam “[...] na separação da arte do resto da realidade e na sua 

segregação da totalidade da vida normal” (ibid., p.18).   

Hauser conta que Freud (1856-1939) descobriu na arte um fracasso de 

adaptação à realidade, mas que reconheceu no artista e não no neurótico, a 

capacidade de poder sempre retornar ao real. A liminaridade que se coloca para o 

artista está, segundo Freud, na medida em que ele “alheia-se do mundo, devido a sua 

incapacidade de dominar seus impulsos sociais, criando, na esfera irreal da arte, uma 

compensação para o lugar que perdeu na sociedade” (ibid., p.18). Entretanto, informa 

o autor, Freud salientou a relação conturbada do artista com a realidade “para fazer 

justiça à sua união original com ela” (ibid. p.18). Para Hauser, é necessário enfatizar 

que este significado exagerado do tema diz respeito a uma situação histórica, a uma 

geração, e que, de modo algum, a uma legitimidade geral como pensou Freud. Para 

Hauser, “o conceito de arte como compensação, como indenização por algo mais 

autêntico, mais valioso, mas também mais inacessível, era desconhecido dos 

românticos” (ibid. p.18). Portanto, o conceito de afastamento, longe da ideologia 

romântica, tem um significado diferente para as novas gerações. Segundo Hauser: 

O reconhecimento da condição crítica desde o Romantismo e da expansão 
da doutrina da arte pela arte, em que a arte se afasta cada vez mais dos 
interesses práticos, considerações morais e pontos de vista científicos, [...] 
abriu-se, como resultado da reflexão sobre a própria posição social e as suas 
implicações, só às gerações mais novas. O que fez com que a 
insustentabilidade da aceitação da existência isolada da arte, no seio de uma 
vida uniformemente coerente, praticamente indivisível e sem cesura na sua 
concepção de mundo, se tornasse compreensível. (1984, p. 19) 

Nicolas Bourriaud, autêntico representante das novas gerações apontadas por 

Hauser, ao mesmo tempo em que preconiza a prática artística como um campo fértil 

para as experimentações sociais, apresenta e descreve o conceito de estética 

relacional (2009). Segundo Bourriaud, pra quem a “arte é um estado de encontro 

fortuito” (2009, p.25), a possibilidade de uma arte relacional nos apresenta uma 

drástica metamorfose dos “objetivos estéticos, culturais e políticos postulados pela 

arte moderna” (ibid., p.20), segundo o autor, a arte relacional é uma evolução que 

deriva de uma cultura urbana que se globaliza, configurando-se em “um conjunto de 

práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e prático o grupo das 

relações humanas e seu contexto social” (ibid., p.151). Nesta concepção, a arte 

contemporânea não mais pode ser pensada como um espaço a ser percorrido, tal 
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como uma casa é percorrida por quem a habita, mas como um tempo a ser 

experienciado e um espaço ilimitado de abertura para novas problematizações.  

Comungando com a premissa defendida por Malpas (2008), quando ele 

argumenta que as obras de arte são como objetos capazes de funcionar como pontos 

liminares, ou seja, ‘pontos de encontro’ que nos movem entre diferentes formas de 

aparência, Bourriaud nos fala de uma arte capaz de elaborar estes encontros entre 

obra e fruidor, num espaço nomeado por ele como interstício social, um ‘entre’ cultural 

que permite o encontro fortuito entre as pessoas e uma subsequente construção de 

sentidos. Bourriaud esclarece que “o interstício é um espaço de relações humanas 

que, mesmo inserido de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema 

global, sugere outras possibilidades de troca além das vigentes nesse sistema” (2009, 

p. 22-23). Sobre esta prática artística que propõe o acaso dos encontros através da 

composição de espaços e tempos intersticiais como uma contrapartida às robustas 

estruturas sociais, Bourriaud diz:  

Este regime de encontro casual intensivo, elevado à potencia de uma regra 
absoluta de civilização, acabou criando práticas artísticas correspondentes, 
isto é, uma forma de arte cujo substrato é dado pela intersubjetividade e tem 
como tema central o estar-juntos, o ‘encontro’ entre observador e quadro, a 
elaboração do sentido. (2009, p. 21).  

A obra é o ponto do encontro sugerido por Malpas. É na exposição que estas 

novas e intantâneas comunidades se formam e se desfazem do ritmo proposto pelo 

artista. E, no interior deste interstício social, ainda segundo Bourriaud, outros modelos 

de sociabilidade são propostos e representados num “domínio de trocas” particular 

onde obra e público compõem um objeto liminar, juntos fazem surgir uma fissura na 

estrutura social. Para exemplificar seu ponto de vista Bourriaud descreve a seguinte 

passagem: 

Quando Jens Haaning transmite histórias engraçadas em turco, por alto-
falante, numa praça de Copenhague (Turkish Jokes, 1994), cria 
instantaneamente uma microcomunidade – a dos imigrantes unidos por um 
riso coletivo que subverte sua condição de exilados – formada na obra e em 
relação à obra. (ibid., p. 24).  

Os artistas apresentam obras como objetos liminares, como objetos que nos 

permitem transitar por entre inúmeras formas de aparência. O sentido é algo 

negociado a partir de uma interação entre artista, obra e espectador, não é autoritário: 

“a realidade é aquilo que eu posso comentar com outrem” (Bourriaud, 2009, p. 112), 
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ela só se sustenta pela negociação. Como na communitas proposta por Turner e 

descrita anteriormente (cf. Cap. 1), entre os atores liminares deixam de prevalecer as 

hierarquias típicas da estrutura. Em Bourriaud, a liminaridade do artista se caracetriza 

não por uma rejeição às regras sociais vigentes ou a recusa do coletivo, mas pelo 

desejo de substituí-los por redes relacionais inventadas.  

Em suas formulações acerca de uma estética da produção e da formatividade, 

Luigi Pareyson (1918-1991) afirma que o ‘mundo’ do artista se revela na ‘forma’ (1993, 

p. 15), ou seja, na dimensão da experiência estética. Pareyson compreende a 

existência de um mundo do artista diretamente vinculado ao gesto de formar. É no 

fazer que o universo particular do artista se apresenta com ênfase. A teoria em 

questão define que no processo artístico, intenção formativa, escolha e interpretação 

da matéria são a mesma coisa, e que, alma e corpo, espiritualidade e fisicidade se 

identificam como uma coisa só.  Para Pareyson (1993) a existência de um ‘mundo’ na 

obra de arte, um mundo do qual participa o artista, quer fisicamente visível ou não, 

adquire a sua totalidade artística quando se projeta e se identifica na própria obra. Ele 

afirma: 

Na arte, o mundo do artista se faz gesto do dar, modo de formar, estilo, e o 
mundo da obra é por isso a sua própria realidade física e sensível. O mundo 
do artista não é tanto aquilo que ele declara, mas sobretudo o que ela faz, e 
o mundo da obra não é tanto aquilo que ela diz, mas sobretudo o que ela é. 
(1993, p. 247)  

O mundo do artista não se desfaz do todo que o distingue, alimenta-se na ação 

de torna-se arte, quer seja pela via da projeção da própria visão do artista na matéria 

e na forma, quer seja pela impossibilidade de estar indiferente à forma resultante, uma 

vez que esta não lhe chega de um mundo desconhecido, pelo contrário, é qualquer 

coisa que aflora do íntimo, pelo esforço formativo impresso pelo artista a toda a sua 

experiência de mundo e, assim, colabora para designá-la em sua própria lógica de 

mundo. Portanto, “quando se afirma que a obra "exprime" o mundo do artista, 

pretende-se verdadeiramente dizer que ela, propriamente, o é” (ibid., p. 275). 

Pareyson conclui:  

Quando então se afirma que a obra artística "exprime" o mundo do artista, e 
certamente se pode e deve falar deste modo, importa não esquecer que esta 
"expressão" ocorre somente enquanto a obra artística é ao mesmo tampo um 
mundo e uma forma. E, se é verdade que ela não pode ser uma forma sem 
ser um mundo, não é menos verdade que também não pode ser um mundo 
sem ser uma forma. (ibid., p. 273) 
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Alinhado ao pensamento marxista e preocupado em desvendar a finalidade das 

artes para a sociedade, Ernst Fisher (2002) entende que a arte, ela própria, é uma 

realidade social, e que o artista tem importante papel na promoção de transformações 

em estruturas sociais decadentes. O caráter liminar em Fischer está numa metáfora, 

no reconhecimento que o autor faz da existência de um poder mágico capaz de 

promover estas mudanças, um poder que se personifica no artista e concede à arte a 

capacidade de transformar o que ele chama de ‘um ser fragmentado’ em um ser pleno. 

Um poder mágico que só é concedido a bruxos, curandeiros, xamãs e outros tipos 

liminares.  

Ao escrever sobre a origem da arte, Fischer constrói uma narrativa a partir dos 

primórdios da socialização humana, quando a arte era instrumento mágico,  

culminando com a reinvindicação, panfletária, de um artista atual cujo papel na 

sociedade é o de transformá-la. A arte/magia de Fischer torna-se uma questão liminar 

necessária para ligar ações distintas e paradoxais, o conhecer o mundo e o mudar o 

mundo. O autor entende que “a arte é necessária para que o Homem se torne capaz 

de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia 

que lhe é inerente” (FISCHER, 2002, p. 20). Ele afirma, “a sociedade precisa do artista, 

este supremo feiticeiro” (ibid., p. 57).  

Tanto em Pareyson quanto em Fischer a liminaridade como experiência poética 

insere-se no domínio do processo criativo, seja na formatividade da obra que expõe 

um mundo do artista, seja dotando este devir de poderes mágicos e transformadores 

para a sociedade. Em ambos os autores, assim como veremos em Gillo Dorfles (1910-

2018), o pensamento se desenvolve sob a perspectiva de uma análise focada no 

espaço e tempo em que a arte torna-se arte. Em Dorfles - O devir das Artes (1959), 

obra voltada ao propósito da criação - observa-se a preocupação com uma possível 

obsolescência da atividade artística contemporânea. Segundo o autor, devido à 

dinâmica dos dias atuais, é preciso estudar as artes a partir da perspectiva do seu 

devir, isto é, a partir do entendimento de que o processo criativo opera em um 

“processo metamorfósico contínuo”, onde se observa um “ritmo tão acelerado que 

qualquer tentativa de fixar, de modo sistemático, as suas estruturas se revela muito 

precária” (DORFLES, 1999, p. 14).  

Para Dorfles, esta instabilidade faz com que muitos historiadores cometam o 

infortúnio de não compreender o caráter liminar de transitoriedade com que as 
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transformações estilísticas dos nossos dias se colocam para as artes. Dorfles ressalta 

que, se por um lado, a nossa época faz nascer do seio da arte variados setores, como 

a publicidade por exemplo, por outro lado, permanece a “contínua vontade de criação, 

muitas vezes confusa, fragmentária, inadequada, de artistas que – embora pobres, 

escarnecidas, insatisfeitos – insistem nos eu louco e sublime ‘jogo estético’” (1999, p. 

17). Assim, do mesmo modo como a ambiguidade dos sujeitos liminares foi 

diagnosticada pelos antropólogos, Dorfles compreende que as circunstâncias atuais 

nas quais se inscrevem as suas preocupações sobre a arte e o seu devir, também 

fazem surgir uma ambiguidade, semântica e figurativa, como fator estético. Ele afirma: 

Se, com o termo ‘ambiguidade’ aludimos a um condição de voluntária, ou até 
involuntária, incerteza, a uma condição de suspenção e de espera, de 
imprecisão, mas também, de plurissignificação, poderemos talvez admitir que 
tal ambiguidade seja considerada como um factor de criação e fruição 
estética (DORFLES, 1999, p. 44)      

Retornando ao sujeito de um rito de passagem e ao isolamento ao qual são 

submetidos no período de ‘margem’ (VAN GENNEP, 2011) e, relacionando-o à ideia 

de suspenção voluntária defendida por Dorfles, podemos então conjecturar que a 

solidão voluntária - ou até involuntária – é um condição de liminaridade e pode se 

configurar em factor de produção de ambiguidades e, consequentemente, factor de 

criação artística.  

George Steiner afirma que “[...] o poeta, o pensador, estão inexprimivelmente 

sós, ainda que sob a pressão de um sem-fim de possibilidades. No limiar do seu 

silêncio interior reside a turbulência da forma nascente, da vontade de articulação” 

(2002, p. 245). Steiner crê que a associação entre solidão e singularidade são traços 

efetivos das artes e que é central o parentesco próximo entre “a individualização do 

acto estético-metafísico” (ibid., p.245) e a solidão. O autor ressalta que a solidão 

excessiva pode conduzir a pessoa à condição de nada, porém, o isolamento voluntário 

conduz ao afloramento da razão. Segundo Steiner há quem dê o testemunho, de 

forma eloquente, do poder de arrebatamento da solidão, e que declare que “só na 

mais extrema solidão, se torna possível sentir o pulsar da vida na sua intensidade 

máxima. Quem faça da Soledad a própria condição de possibilidade dos trabalhos 

construtivos e especulativos de primeira grandeza” (ibid., p. 246). Junto às 

preocupações fenomenológicas da solidão poética de Steiner, somam-se outros 
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autores que abordam a questão da solidão humana, do artista e da criação, passiveis 

de serem compreendidas como ações em contextos liminares. 

Steiner percebe a soledad como aliada da criação, como a escolha deliberada 

do artista pelo trabalho a partir de si, impulsionado pelo processo de criação sem 

intercessões que conduzam às decisões tomadas. Neste caminho, retomar algumas 

considerações tecidas pelo filósofo francês Gaston Bachelard corrobora para afirmar 

tal posicionamento. Em Fragmento de um Diário do Homem13 Bachelard desconstrói 

a imagem da solidão como declínio social e a estabelece como espaço de 

comunicação com o universo individual. em seus princípios filosóficos, ele transmite o 

sentido de solidão sobre a qual se declina Steiner.  

Para Bachelard, a solidão é o lugar de filosofia e meditação: “[...] vale dizer que 

a solidão nos põe em estado de meditação primeira ” (1994, p.193). Ele desfaz a 

condição preestabelecida da solidão como indicador de inadaptação social, e a coloca 

como espaço propício à comunicação com a vida. “Ao nos colocar diante de nós 

mesmos, a solidão nos leva a falar conosco, a viver assim uma meditação ondulante 

que repercute por todas partes suas próprias contradições e que procura 

incessantemente uma síntese dialética íntima” (ibid., p.199). Por certo que tais 

pensamentos se aplicam a uma infinidade de atividades que predisponham à 

meditação, contudo, Bachelard oferece subsídios a questão que a inserem no campo 

de interesse da prática artística.  

Em A Poética do Devaneio, ele relaciona a solidão com o ato da criação quando 

define o que chama de devaneio poético como “[...] um fenômeno da solidão, um 

fenômeno que tem sua raiz na alma do sonhador. [...] Basta um pretexto – e não uma 

causa – para que nos ponhamos em ‘situação de solidão’, em situação de solidão 

sonhadora” (BACHELARD, 1996, p. 14). Portanto, do ponto de vista de Bachelard, a 

solidão é capaz de construir um interstício social fértil para a poesia e a criação, pois, 

nesta perspectiva, ela se estabelece como ambiente propício ao encontro consigo e 

inspirador dos processos criativos.  

Ainda objetivando reforçar a ideia de solidão criativa como qualidade liminar, 

retorno também a Friedrich Nietzsche que, em Assim Falava Zaratustra, estabelece 

                                            
13 Ensaio corresponde ao último capítulo de: BACHELARD, G. O Direito de Sonhar, 1994.  
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um discurso filosófico - embora o tema da solidão seja transversal nesta obra - no qual 

coloca o homem como o grande autor das suas criações e dos seus valores. Ao 

confirmar para o homem o direito do querer criar e do poder criar ele afirma, dentre 

outras assertivas, que solitário é o caminho do criador (NIETZSCHE, 2008, p. 98). Em 

A Vontade de Potência, Nietzsche alega que o homem não deseja apenas sobreviver 

ou adaptar-se, mas sim, deseja libertar-se e criar seus próprios sentidos. Descrevendo 

os contextos onde estes fenômenos ocorrem, ele iguala o desejo de solidão ao desejo 

de liberdade (NIETZSCHE, 2010, p. 120), ao direito de poder estar-se fora do mundo 

em um tempo e espaço liminar.  

Em Diálogos (1998), Deleuze e Parnet analisam os devires. O devir-mulher, o 

devir-revolucionário, o devir-filósofo, o devir-artista e outros. Para os autores, os 

devires são como geografias, conducentes a orientações e direções, e nunca um 

processo de imitação ou assimilação. Ou seja, o devir é como uma via de dupla 

captura, em que, no caso da arte, o artista torna-se parte do sistema da arte ao mesmo 

tempo em que a arte se torna o meio para artista. Neste esforço do “vir a ser” Deleuze 

e Parnet asseguram que:  

Quando se trabalha, a solidão é, inevitavelmente, absoluta. Não se pode fazer 
escola, nem fazer parte de uma escola. Só há trabalho clandestino. Só que é 
uma solidão extremamente povoada. Não povoada de sonhos, fantasias ou 
projetos, mas de encontros. Um encontro é talvez a mesma coisa que um 
devir ou núpcias. É do fundo dessa solidão que se pode fazer qualquer 
encontro. Encontram-se pessoas (e às vezes sem as conhecer nem jamais 
tê-las visto), mas também movimentos, ideias, acontecimentos, entidades 
(1998, p. 14). 

Associando o conceito de solidão ao de criatividade, pode-se conceber ao artista 

a legítima preocupação com o tempo dedicado a si como reflexo da sua atividade 

profissional e criativa. Para o filósofo catalão Francesc Torralba (2010), a solidão 

representa a oportunidade de revisar nosso gerenciamento e de projetar o futuro. E 

acrescenta, numa referência à atual dinâmica social, que raramente tiramos tempo 

para olhar para dentro. Uma valoração dos momentos de ouvir sem ingerências o que 

sentimos, imaginamos e desejamos enquanto artistas. Já o psicanalista Anthony Storr 

afirma que “[...] ficar sozinho é recurso valioso quando mudanças de atitude mental se 

mostram necessárias” (1996, p. 37), e defende que muitas atividades criativas são 

predominantemente solitárias e envolvem a compreensão e o desenvolvimento de si. 

Portanto, um recurso não só da capacidade criativa como da intencionalidade do ato 
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humano. Traçando uma linha geral, todos estes autores permitem desenvolver o 

raciocínio de que, no ato da criação artística individual, a solidão é uma escolha 

poética, uma condição idiossincrática que reinventa o habitual, a normalidade, o 

cotidiano. Portanto, passível de ser compreendido como uma condição liminar que 

cria sua própria realidade e nela admite o isolamento como instrumento ou método. 

Nestes estudos citados até o momento, sem que haja uma preocupação histórica 

ou cronológica com a disposições das ideias, encontram-se similaridades com a 

experiência liminar. Deste modo, é suposto reparar que as práticas artísticas estão 

atentas à liminaridade, não como um conceito imposto, mas como algo vivenciado. 

Vê-se, conforme enumerou Malpas, a prática artística sendo entendida como algo que 

ocorre no limite, entre o trivial e o extraordinário. Observa-se que muitas vezes as 

próprias obras de arte funcionam como referências liminares, e coube ver também o 

proveito do próprio caráter de liminaridade, incluindo a  própria condição liminar do 

artista, e outras questões, como o espaço e o tempo da liminaridade como lugar do 

indeterminado e do irresoluto. E, principalmente, revelou-se como tempo e espaço da 

liminaridade são profícuas em possibilidades e como lugar de acolhimento de muitas 

questões que cercam o artista. Basbaum descreve assim o agir do artista em contexto 

tão inexato:  

[...] trabalhar na linha de fronteira e torná-la permeável, tátil, poética – menos 
fronteiriça e mais uma zona quente e liminar, onde forças livres e disponíveis 
podem tanto carregar de energia quanto dissolver seus planos pré-
preparados. Ali as coisas se movem de modo errático. (2013, p. 17) 

Acerca destas zonas liminares, erráticas, as pesquisas baseada em artes têm 

investigado questões sobre identidade, fronteira, memória, exílio, devaneio, caos, 

conjuções sociais e geográficas, aspectos psicológicos. A condição liminar, a 

antiestrutura defendida por Turner, ameaça a ordem estabelecida por viéses que 

podem surtir efeitos tanto desejáveis como repelentes, a depender do tamanho dos 

abstáculos e da perspectiva dos desafios que surgem na travessia dos limites da 

experiência liminar. Embora algumas características da liminaridade possam ser 

entendidas como negativas,  isolamento e  invisibilidade, e o processo liminar possa 

trazer níveis de desconforto diante de privações e ambiguidades, o potencial fecundo 

contido no anonimato liminar pode ser libertador e permitir que narrativas alternativas 

ocorram. A experiência fundamental das experiências liminares é a emergência do 

novo. 
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A arte torna-se um inventário de experiências liminares, objetivas e subjetivas, 

que permitem ao artista construir aprendizados e narrativas a partir delas. A arte 

oferece experimentos pessoais que vão além da especulação, ou seja, permitem 

acessar artifícios fundamentais de desenvolvimento humano. É uma expressão 

abrangente que dialoga com variáveis representativas, conotativas e evocativas, e 

perceptivas. Definir a arte é delimitá-la, a arte é uma questão que não admite 

restrições, é uma transcendência de limiares, separações e limites que denotam um 

‘sempre estar em vias de tornar-se’, em (des)equilíbrio. Numa época de ceticismos 

que também recaem sobre os valores dos ritos de passagem e, consequentemente, 

sobre a experiência liminar, para o artista, a maior parte das construções e 

reconstruções ocorrem dentro de uma (auto)evolução que equaliza, no ‘entre’ da 

liminaridade, o que estar por vir, um futuro antecipado. 
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3 - Precisão (fase preliminar) 
 
 

Proponho, por conseguinte, denominar ritos preliminares os 
ritos de separação do mundo anterior 

 
Arnold Van Gennep 

 
 

Em um dia de setembro do ano de 2015 anunciava-se a minha separação do 

meu mundo cotidiano, do meu lugar de conforto e dos hábitos que sempre me 

acolheram. Daquele momento em diante, e enquanto houvesse razão para a 

expressão ‘fora do mundo’, estes reconfortantes ambientes não estariam mais a me 

servir de cobertores. Agendada para ‘muito em breve’, a viagem tornou-se o marco do 

início de tudo, a partida para uma jornada para além da estrutura social usual da qual, 

segundo Flusser (2004), retiramos a afeição por nosso lugar de origem. Porém, em 

um autêntico ritual de separação, as preliminares começaram muito antes do 

embarque. Começaram quando substituir a comodidade de permanecer numa zona 

de conforto pelo desejo do aprendizado, da descoberta, das aquisições, da 

experiência de um cotidiano alterado, da aspiração por uma nova idade, pelo tempo 

de recomeço, por um reviver dentro de uma mesma vida. Naquela altura, o início do 

ritual de passagem, do doutoramento em Portugal, concretizava-se imbuído destas 

prerrogativas. 

Neste plano, foi a vontade de reinício que instigou a partida. Uma experiência 

pessoal e artística que propõe cruzar a soleira de um algo novo qualquer “[...] para 

relativizar velhas e rotineiras relações e viver novas identidades que possibilitem 

leituras inovadoras do mundo” (DA MATTA, 2000, p. 14). E de fato havia um mundo 

novo a desvelar-se e, nele, desembarcou um neófito disposto a transpor as brumas 

das incertezas e a embarcar numa ‘aventura’ imbuída de alguns objetivos. Por certo 

que nas grandes odisseias dificilmente dois mais dois são sempre quatro, mas tudo o 

quanto houver de incerto nesta viagem, caberá aos propósitos formais (plásticos) 

deste momento de passagem.  

Conforme o enunciado de Van Gennep (2011), todos os ritos de passagem 

praticados nas sociedades humanas denotam um conjunto de procedimentos 

habituais de uma praxe de transição, divididos entre a separação, a margem e a 

agregação. O instante que ora descrevo é o da deflagração do rito, portanto, o 
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momento de uma cisão simbólica que aparta o sujeito do seu mundo cotidiano e o 

projeta a uma ulterior condição. O momento ritual da separação. Retomemos Turner: 

A primeira fase (de separação) abrange o comportamento simbólico que 
significa o afastamento do indivíduo ou de um grupo, quer de um ponto fixo 
anterior na estrutura social, quer de um conjunto de condições culturais (um 
"estado"), ou ainda de ambos. (1974, p. 116).  

Este comportamento simbólico que precede o afastamento, ficou evidenciado 

em inúmeras e necessárias ações que foram impetradas no intuito de abrandar a 

agitação que antecedeu a partida, e, da qual, faço um relato em forma de depoimento 

no capítulo seguinte. Portanto, e em acordo com premissa de Cazeneuve (1915-

2005), uma sucessão de acontecimentos foram alternando-se e criando um ambiente 

envolto em muita expectativa, mas que serviu de apaziguador para o desequilíbrio 

causado pela mudança que se anunciava.  

A experiência da separação é compreendida, portanto, como parte estrutural de 

uma experiência ritual, com a função de equalizar os momentos de possíveis 

desequilíbrios, ou como evidência temporal e espacial de deslocamento da estrutura 

social anterior, facto muito marcante em toda esta primeira fase do rito. Quando Van 

Gennep discute e aplica aos dados de sua pesquisa os termos, separação, margem 

e agregação, está a referir-se aos “aspectos estruturais da passagem” (TURNER, 

1974, p. 201).  

Entretanto, de acordo com Turner, ao utilizar a nomenclatura preliminar, liminar 

e pós-liminar, Van Gennep insere no contexto o interesse por questões que envolvem 

unidades de tempo e espaço, onde, segundo o autor, existem uma flexibilização dos 

comportamentos e uma liberalização das normas que costumam ditar a vida dos 

indivíduos em suas posições sociais. Turner diz que “neste ponto a liminaridade torna-

se central e ele [Van Gennep] fez emprego de prefixos unidos ao adjetivo "liminar", 

para indicar a posição periférica da estrutura” (1994, p. 201). A propósito, além desta 

condição periférica e fronteiriça identificada no ato preliminar da viagem, somava-se 

a ideia de separação transitória da estrutura social tomada aqui como um dos 

fundamentos do ritual de passagem; o adjetivo liminar precedido de prefixo, que, dado 

a relevância de temas como a flexibilização do tempo e do espaço como lugar de retiro 

e de exame, configura, o preliminar, como ponto inicial de uma jornada cujo primeiro 

e definitivo passo cumpre-se em um longo cruzar de fronteiras, desde a cidade do 

Salvador, na Bahia, Brasil, até a cidade do Porto, no Porto, em Portugal.  
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Ao conceber um modelo estrutural para o ritual de passagem, Van Gennep 

conferiu à importante posição central a definição de liminar, designando os 

acontecimentos que a antecedem e a sucedem como mundos diferentes cuja zona de 

fronteira ou interseção é a própria condição liminar. As fronteiras em geral são 

obstáculos a serem transpostos, são marcos naturais como rios, montanhas ou muros. 

Na liminaridade é o desenrolar dos acontecimentos que, nas três fases do rito, 

encarregam-se de construir as pontes e as portas que permitem transpor as fronteiras. 

No caso específico deste trabalho, a fase preliminar do rito de passagem foi marcada 

pela conjugação de uma série de outros (sub)ritos, alguns muitos simples e outros 

complexos, a saber: ritos de despedidas; ritos de desapego; ritos burocráticos e 

outros. Por fim, a ponte que permitiu abrir portas e ligar dois mundos foi construída a 

pretexto de uma viagem para Portugal, sem data marcada para voltar. 
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3.1 Depoimento I - A qualidade do que é necessário  
 
 

 
Imagem 3: “Impression: Soleil L’evant “, Claude Monet, 1872. Museu Marmottan Monet, Paris, França. Fonte: 
http://www.marmottan.fr/upload/_thumbs/Zoom_AL_80_251720121120145734.jpg. Acedido em 6/2/2019. 

 
Gaston Bachelard, em seus estudos sobre o devaneio, a imagem e a arte, 

descreve de modo singular um tempo e um espaço que permite ao leitor compor o 

panorama que desperta o interesse do pintor Claude Monet (1849-1926):  

 
As ninfeias são as flores do verão. Marcam o verão que não mais trairá. 
Quando a flor surge sobre o lago, os jardineiros prudentes colocam fora da 
estufa as laranjeiras. E, se desde setembro o nenúfar deixa de florescer, é 
sinal de duro e longo inverno. É preciso levantar cedo e trabalhar depressa 
para fazer, como Claude Monet, boa provisão de beleza aquática, para dizer 
a curta e ardente história das flores do riacho. (BACHELARD, 1994, p. 3)  

 
No texto, além das paisagens francesas do século dezenove, Bachelard revela 

patente a imperativa determinação do artista em atingir, para o tema das flores e das 

águas, os seus objetivos pictóricos. A sua leitura consente imaginar o artista 

amanhecendo junto às primeiras luzes do dia, determinado e imbuído do desígnio de 

fazer “boa provisão de beleza aquática”. Ao caminhar para a enseada das ninfeias, 
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Monet, segundo Bachelard, trazia consigo - além das tralhas costumeiras aos pintores 

que, na ocasião das eclosões modernistas, faziam dos campos e espaços exteriores 

uma extensão dos próprios ateliês - um pintor repleto de sonhos e prestes a conceder 

a eternidade a aquela paisagem. Esta passagem do escrito de Bachelard, emprestada 

da coletânea póstuma O Direito de Sonhar (1994), ilustra sutilmente aquilo que 

nomeio de Precisão, e que defino como sendo a qualidade das coisas que são 

necessárias. Não haveria hipótese de existir Impression: Soleil L’evant (fig.1, p. 68), 

não fosse o desejo inflexível do pintor Monet pela paisagem revelada nos primeiros 

raios do dia. Do mesmo modo, e sem jamais pretender qualquer nível de comparação 

com o maior dos impressionistas, não haveria hipótese de um desterrado em fase de 

doutoramento, não fosse o amanhecer dos fatos narrados a seguir. 

“Corre-corre” é uma expressão que assinala uma ação intensa. Muitas vezes 

repetitivas. É Atitude de quem precisa agir com brevidade para resolver uma questão 

específica, ou que descreve um instante de desordem disparado por um 

acontecimento que se instala e impõe às pessoas que ajam por instinto de 

sobrevivência. As duas assertivas acima foram sentidas e vivenciadas quando, em 

meados de 2015, se confirmou a viagem para Portugal. Uma acentuada mudança na 

vida estava por acontecer, e, embora planejada, havia se concretizado em um espaço 

de tempo reduzido.  

 Diante do fato consumado, quero dizer, da seleção para o doutoramento e a 

aprovação da solicitação de dispensa do serviço docente, era preciso agir em face a 

uma nova realidade que se impunha em prelúdio de um debutar. Estava a caminho 

de experimentar pela primeira vez na vida, viver fora do país. Uma viagem longa e 

com bilhete apenas de ida. E havia muito por fazer. Com brevidade e por desejo de 

sobreviver a aqueles dias turbulentos, tinha que providenciar um conjunto de 

documentos: comprovantes, assinaturas, autorizações, e-mails, passaporte, 

passagem, carimbos, matrícula, vistos, moedas etc. Precisava vender, doar, guardar 

ou desfazer de tudo que tinha. Necessitava definir o que era imprescindível e o que 

poderia ser descartado, e enfiar apenas o necessário numa mala de trinta e dois 

quilos. Como reduzir toda uma vida e seus acúmulos a trinta e dois quilos? E ainda, 

diante do caos transformado em rotina, precisava localizar o meu destino. Necessitava 

começar a conhecer a cidade do Porto, consultar mapas, frequentar fóruns na web, 

navegar no Google Earth, compreender o clima, e, principalmente, encontrar uma 
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morada para os próximos anos. Enfim, uma quantidade de providências e decisões 

que me atropelavam e acrescentavam grandes doses de ansiedade. E porque não, 

de medo.  

Ao tempo em que ia acumulando papéis, burocracias e filas, era necessário 

também comunicar à família, aos amigos e colegas de trabalho, que estava de saída 

do país por alguns anos, e que, inevitavelmente, alguns hábitos sociais 

compartilhados ficariam suspensos por igual período. Eterniza-se na lembrança as 

muitas palavras de incentivo associadas a olhares de apreensão e saudades 

antecipadas. Coisas que nos emociona e nos faz sentir queridos, mas que fere com a 

dor da culpa de quem abandona ou deixa para traz afetos e amizades tão valiosas. 

Nesta teia de emoções, tinha uma certeza latente, continuarei a ser filho, irmão, amigo 

e afetuoso a estas ligações tão entranhadas, mas terei que aprender a vê-los através 

da lente da distância, e a assistir e partilhar os acontecimentos de longe. Circunstância 

já descrita por Van Gennep quando diz: “Aos ritos de chegada correspondem os ritos 

de despedidas, constituídos por visitas, por uma última troca de presentes, uma 

refeição em comum, [...] desejos e votos...” (2011, p. 49)  

Na vida, por ocasiões diversas, é necessário mudar, e neste caso, para que isto 

ocorresse, inevitavelmente haveria o momento da separação, do distanciamento. Esta 

viagem iria me retirar de uma zona de conforto, da estrutura social à qual estava 

acostumado e me lançaria num sítio onde tudo tendia a parecer estranho e fora do 

lugar. Vilén Flusser em seu ensaio sobre o exílio e a criatividade, afirma que: 

O hábito é um cobertor macio. Arredonda os cantos e amortece os ruídos. É, 
portanto, anestésico porque nos impede de perceber informações, como 
ângulos ou ruídos. O hábito é agradável porque bloqueia percepções e 
porque anestesia. É reconfortante. Torna as coisas agradáveis e tranquilas. 
Todo ambiente rotineiro é gracioso e tranquilo e sua graça é uma das fontes 
do amor pela terra de origem, que confunde graça com beleza. A descoberta 
começa quando se retira o cobertor14. (2004, p. 2)  

Um sentimento de despertar de um estado de anestesia, ou melhor, de descobrir 

de si o cobertor macio do hábito me invadiu e criou um descompasso. Naqueles dias, 

já não havia espaço para outros temas que não fosse a viagem. Os assuntos com os 

amigos e familiares não coincidiam, as preocupações não eram mais as mesmas, os 

sonhos não eram mais os mesmos. Havia, talvez como mecanismo de defesa, uma 

                                            
14 (tradução própria) 
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predisposição à suspenção antecipada de uma identidade construída em anos, a um 

desligamento prematuro de uma condição social inteiramente conhecida como forma 

de antever uma adaptação que forçosamente ou inevitavelmente me aguardava. 

Agora, já com o devido distanciamento daqueles fatos, penso que, intuitivamente, me 

preparava para os anos de doutoramento em Portugal e as etapas que estavam por 

vir. E a separação viria, tanto simbolicamente como fisicamente. E, para tanto, o 

aeroporto se fez ponte a ligar dois continentes, e nela desfilei minhas fantasias de 

neófito e minhas expectativas de (auto)exilado. 

 Nas frias edificações de concreto dos aeródromos, adornadas de alumínios, 

granitos, vidros e espelhos, vemos as grandes máquinas: aeronaves enfileiradas em 

imensos pátios, acopladas a portões de embarque, a engolir bagagens e a cooptar 

viajantes. Estrangeiros, nativos, turistas, reagregrados, exilados, exóticos, forasteiros, 

desterrados e outros tantos tipos. Um espaço de trânsito, um sítio descrito por Marc 

Augé como não-lugar, como o produto de uma sobremodernidade15 que produz 

ambientes ausentes de aspectos identitários, ou que não se constituem de valores 

antropológicos. Estes não-lugares, para além de serem estruturalmente semelhantes 

em muitas cidades em torno do mundo, segundo Augé (1994), “não integram os 

lugares antigos: inventariados, classificados e promovidos a ‘lugares de memória’” (p. 

83-84).  

Neste espaço contemporâneo, disperso na sua inautenticidade, me sentia um 

noviço, um iniciante, ou melhor, um reiniciante, pois, partindo para um recomeço, o 

fazia com o desejo da descoberta de um outro cotidiano e o ideal de reinício. 

Observava atentamente e percebia - ou tentava adivinhar - que, dentre aquela 

diversidade de tipos e expressões, alguns viajantes iriam para a África, outros ao 

Japão, outros tantos desembarcariam em países da Europa, Oceania ou norte das 

Américas. Todos portando malas para as quais não é permitido exceder os trinta e 

dois quilos. Entretanto, ao final, muitos acabam por ludibriar essas normas, pois, se 

somarmos os sonhos, desejos, histórias, expectativas, anseios, coragens e medos, 

                                            
15 A sobremodernidade é uma temporalidade específica que se caracteriza pelas figuras de excessos, abundância 
de acontecimentos do mundo moderno, e que, de acordo com Marc Augé, “...é a face de uma moeda de que a 
pós-modernidade nos apresenta apenas o reverso – o positivo de um negativo” (AUGÉ, 1994, p.37-38). 



72 
 

por certo, o peso final da bagagem de cada passageiro ultrapassa os limites que 

permitem as aeronaves alçarem voo. 

A verdade é que gosto destes ambientes. Gosto de aeroportos e do odor de 

expectativa que inebriam estes espaços. Gosto dos múltiplos ecrãs e das informações 

emaranhadas entre partidas e chegadas que se alternam entre curtos espaços de 

tempo. Gosto da voz que soa encantadora e bilíngue nas colunas de som e que 

conduzem os afortunados viajantes ao portão de embarque correto, ou se esforçam, 

numa última chamada, a fazer com que um desavisado passageiro não perca o seu 

voo, o que seria imperdoável. Gosto das lanchonetes superfaturadas, dos cafés 

caríssimos em copos plásticos e seus infalíveis saquinhos de açúcar. Gosto das 

livrarias e das manchetes dos jornais que nos põe a par dos acontecimentos locais. 

Gosto das lojas, de percorrer as montras (vitrines), principalmente as de souvenir que 

oferecem uma derradeira chance de adicionarmos mais lembranças à viagem, embora 

dificilmente as utilize. Mas, principalmente, gosto da sensação de aventura, da 

adrenalina, da mudança de fuso-horário, do desembarque, do novo, do desconhecido, 

dos agentes alfandegários, do carimbo no passaporte. Talvez caiba neste ponto expor 

uma pequena provocação à antropologia de Augé, uma questão quanto ao conceito 

de não-lugar: será, de fato, que estes espaços não oferecem instrumentos que 

operacionalize uma interpretação e uma análise cultural? E quanto à possibilidade de 

contextualizá-lo como um lugar antropológico a ser averiguado (auto) 

etnograficamente? Enfim, o que mais gosto em um aeroporto, é que, a partir dali, 

poderemos alcançar o inimaginável. 

O check in confirma aquilo que já não tem volta. Segundo afirma Augé (1994, p. 

7), embora paradoxal, o passageiro, o usuário do não-lugar, conquista o anonimato 

depois de ter fornecido a prova de sua identidade, um passaporte, por exemplo, para 

ter acesso às salas de embarque, e, de algum modo, subscrever um contrato. 

Portanto, sela-se o acordo. Utilizo então a assertiva de Augé, para, deste ponto, 

reservar a antiga identidade conquistada em anos de digressões sociais e me 

desconectar, ainda que simbolicamente, do meu contexto habitual e cotidiano. 

Assumo uma condição de anonimato que se associa ao rito preliminar de separação, 

onde me reconheço como o sujeito de um ritual de passagem, um brasileiro a fazer o 

doutoramento em Portugal. 
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Pela esteira de bagagem se vão os trinta e dois quilos que restam da minha 

antiga realidade. Não há motivo para lágrimas, apenas expectativas. Existe sim uma 

saudade que ainda não se sente, mas que não demorará muito em se fazer latente. 

Finalmente, chegou a hora do embarque. Dentro da aeronave as pessoas se esforçam 

para parecerem tranquilas. As comissárias se esforçam para parecerem felizes. O 

comandante se esforça para parecer simpático. E as minhas pernas e meus joelhos 

se esforçam para parecerem acomodados. Lembro-me então de outras viagens em 

avião, da primeira, ainda criança e quando tudo era novidade e alegria; e das que se 

seguiram, onde a distância entre a felicidade e decepção era medida pela localização 

do assento, necessariamente na janela, junto às nuvens e a um salto do horizonte. 

Lembrei-me também de outras tantas em tempo de trabalho, onde as poltronas do 

corredor eram as escolhidas para tornar célere o desembarque de uma viagem que 

durava apenas o tempo dos minutos. Esta, porém, não se assemelhava a nenhuma 

das viagens anteriores. Embarcava sem bilhete de volta para um destino onde não 

haveria a comunhão de uma chegada, não seria recepcionado, não havia a hipótese 

de encontrar parentes no portão de desembarque. Haveria sim, um desterrado, um 

desconhecido disposto a ultrapassar, sem muitos sobressaltos, a primeira etapa de 

um longo processo de transformação, de uma fase da vida que o neófito se dispunha 

a compreender como um rito de passagem.   

Após horas de desconforto classe econômica e uma longa travessia oceânica, 

chega o momento do desembarque. Alguns passageiros estão retornando para suas 

casas, alguns estão visitando ou revisitando a cidade e outros apenas farão uma 

conexão e seguirão viagem. Eu, doravante um noviço, enquanto tento recolocar os 

músculos e ossos nos seus devidos lugares, tomo ciência, pelo português 

pronunciado nas colunas de som a indicar o local exato de levantamento das malas, 

que estou aportando em um outro país, uma outra terra, um novo lugar. Por certo um 

lugar de descobertas, de novos olhares, novas maneiras, gestos, hábitos e costumes. 

Um lugar de pessoas desconhecidas. Pessoas que, de tão semelhantes, me parecem 

exóticas. Talvez porque no fundo das mais insensatas fantasias, imaginava um mundo 

completamente diferente, repleta de opostos. Convenhamos, assumo o equívoco, que 

isto é facto difícil de acontecer em tempos atuais, tempos de globalização e 

homogeneizações culturais. Ou ainda, e quem sabe por pura ironia e por um 
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revanchismo sem consequências, tentava inverter a lógica da alteridade cultural 

aplicada aos povos ameríndios, tão própria ao pensamento colonizador. 

E o tempo de encantamento e descobrimentos se instala. As ruas, que a princípio 

funcionam como labirintos de Porteus16 a avaliar a capacidade funcional do neófito, 

são batizadas e homenageiam pessoas que desconheço. As praças referenciam 

datas históricas que não me dizem respeito, e as calçadas me propõem caminhos 

nunca antes caminhados. Rapidamente a cidade encanta e se revela tão próxima das 

minhas ladeiras de casa que vou desvendando-a impetuosamente. Caminho pelos 

seus becos e vielas incansavelmente. Exploro as cafetarias, pastelarias e confeitarias. 

Os cardápios oferecem outros paladares. Os odores convidam à experimentação e 

degustação. O clima me abraça e mostra de imediato as suas nuances. O idioma, 

embora o mesmo, prepara armadilhas curiosas, e a pronúncia é um desafio a todo 

instante. Os primeiros dias, sob todos os aspectos, são os melhores e mais intensos. 

Nestes primeiros dias o neófito (eu) se divide entre o estar e o não pertencer ao 

lugar. A família e os amigos continuam a ser os que sempre foram e são. As paisagens 

que fizeram parte de sua vida por tanto tempo, continuam aonde sempre estiveram. 

Mas o tempo e a distância começam a desnudar e clarear estas relações. Alguma dor 

é sentida. Quer seja pela surpresa em não sentir a ausência naquilo que se esperava, 

quer seja por sofrer por algo que lhe parecia facilmente suplantado. A vida sempre 

segue e surpreende. As pessoas mudam, crescem, engordam, se assumem, se 

casam ou se separam. Umas morrem e outras nascem, é assim. Algumas que 

deixamos tenras, crescerão imensamente a ponto de desacreditarmos, outras, que 

por serem idosas, nos causarão medos e preocupações. De todos trataremos com os 

mesmos lenitivos, receber e enviar notícias será o remédio da saudade.  

Portanto, viver fora do país de origem, independente do tempo que esta 

“aventura” persista, é como desenhar e administrar o próprio exílio. Sem dúvida que 

esta experiência é transformadora e que, ao fim, o (auto) exilado não será mais a 

mesma pessoa. Vai conviver com um coração dividido, vai sempre questionar se fica 

ou vai embora, se desiste ou persiste. Vai conviver com a iminência de perdas 

                                            
16 O Teste Porteus Maze (Labirinto de Porteus) é um teste psicológico não-verbal de inteligência desenvolvido 
pelo Professor de psicologia Stanley Porteus da Universidade do Havaí. Fonte: 
http://www.cps.nova.edu/~cpphelp/PMT.html. Acedido em 27/09/2016. 
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insuperáveis. Haverá encontros calorosos e despedidas dolorosas. Vai faltar a 

reuniões de amigos e eventos familiares. Não irá a casamentos, batizados, 

aniversários e tudo mais. Vai adiar alguns planos. Vai ter de conformar tudo à sua 

nova realidade e tempo. Por fim, será preciso acreditar e dispor destas coisas em 

função de um projeto, de um rito, e continuar investindo no sonho que permite viver 

coisas que de outra forma não seria possível.   

Trago à tona esses episódios, aparentemente sem nenhuma importância e 

alheio ao propósito desta pesquisa, porque me parece que guarda uma metáfora 

perfeita: nesta altura, creio que a história e a vida se encarregam de dar os contornos 

aos nossos sonhos e vontades individuais. Não consigo precisar o exato momento em 

que decidi por continuar os meus estudos e a considerar a hipótese de fazer o 

doutoramento em Portugal. O facto é que havia uma necessidade de fazê-lo, quer por 

uma questão pragmática relacionada a uma carreira docente, quer pela inapelável 

importância de aprofundamento nos estudos e na pesquisa, ou então, pelo motivo que 

julgo ser o mais importante e o responsável pelos rumos traçados e tomados, a 

humana necessidade de compor a vida a partir de um suceder de idades. Deste modo, 

reafirmando o propósito dos fatos narrados, toda alteração na história de uma pessoa 

envolve ações e reações, e, do ponto de vista de Van Gennep, esta jornada se 

descreve da seguinte forma: 

A vida individual, qualquer que seja a sociedade, consiste em passar 
sucessivamente de uma idade a outra e de uma ocupação a outra [...] É o 
próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de uma sociedade 
especial a outra e de uma situação social a outra, de tal modo que a vida 
individual consiste em uma sucessão de etapas, tendo por término e começo 
conjuntos da mesma natureza, a saber, nascimento, puberdade social, 
casamento, paternidade, progressão de classe, especialização de ocupação, 
morte. (2011, p. 24)  

Assim sendo, por um tempo andei a pensar onde poderia me doutorar, e, 

consequentemente, suceder esta etapa da vida. No Brasil, onde, ao fazê-lo no máximo 

trocaria de estado ou cidade mantendo os benefícios de permanecer no meu país e 

próximo ao ambiente, às pessoas e aos costumes que me são tão triviais, ou tentar a 

sorte em um outro país, onde, além da insuperável experiência de vida, haveria a 

possibilidade de aliar  esta nova realidade cotidiana a um projeto de pesquisa em 

artes, a melhor dizer, haveria a possibilidade de fazer do deslocamento, da viagem, 

do isolamento e do (auto)exílio, instrumentos de um trabalho de pesquisa, cujos 
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pressupostos iniciais se baseiam no conceito de liminaridade enquanto experiência 

poética.  

As circunstâncias nos impõem o que é necessário. Diante do consumado resta 

o fazer acontecer. Para o sujeito de um ritual de passagem, de um ponto de vista 

antropológico, cabe o cumprimento dos meandros e liturgias do rito. E, para tanto, é 

preciso compreender os caminhos e o momento certo de cada passo. Nos estudos 

desenvolvidos por Victor Turner sobre a sociedade Ndembu, do noroeste da Zâmbia, 

África Central, cujas interpretações estão arraigadas sobre os ritos de passagem, ele 

afirma que, nestas sociedades: 

As entidades liminares, como os neófitos nos ritos de iniciação ou de 
puberdade, podem ser representadas como se nada possuíssem. Podem 
estar disfarçadas de monstros, usar apenas uma tira de pano como 
vestimenta ou aparecer simplesmente nuas, para demonstrar que como seres 
liminares, não possuem "status", propriedade, insígnias, roupa mundana 
indicativa de classe e papel social, posição em um sistema de parentesco, 
em suma, nada que as possa distinguir de seus colegas neófitos ou em 
processo de iniciação. Seu comportamento é normalmente passivo e 
humilde. Devem, implicitamente, obedecer aos instrutores e aceitar punições 
arbitrarias, sem queixa. (Turner, 1974, p. 117-118)  

Ao reivindicar nesse estudo uma atenção à ideia de liminaridade, proponho 

contextualizar as formulações acerca deste conceito ao objeto desta pesquisa. E, ao 

verificar que tais formulações se fazem em ampla medida aportada nesses instantes 

de rupturas que as ocasiões liminares instituem, acrescento ao elenco das restrições 

e simbologias impostas aos neófitos de Ndembu, descritas por Turner, os fatos 

narrados e vivenciados no início deste capítulo. Quero dizer, o desapegar das coisas, 

o desfazer dos objetos, a ausência da família, o deslocamento entre sítios, a distância 

dos amigos, o anonimato, o aeroporto, a viagem e tudo o que foi experienciado, 

passam a ser contextualizadas, para efeito deste trabalho, como índices liminares da 

fase de separação e constituintes do rito de passagem.  

Obviamente que a diferença de abordagens, a dos rituais tribais e a da 

performance da viagem para Portugal, é uma questão a ser considerada. Contudo, no 

enfoque aqui desenhado, mais importante é alcançar um entendimento de como o 

conceito de liminaridade se refaz para dar conta de uma singular realidade. 
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3.2 - A viagem como estratégia 

 

Um dia é preciso parar de sonhar e, de algum modo, partir.  

Amyr Klink17 

 

Ao propor uma reflexão acerca de uma filosofia das viagens, George Santayana 

(2001), mesmo diante de um improvável ineditismo, mostra-se incerto quanto ao facto 

de que alguém já o fizera antes e afirma, considerando não haver precedência, que 

divagar sobre o tema poderia valer a pena. Ele esclarece que a sua intenção justifica-

se na compreensão de que a capacidade de deslocamento talvez seja a chave da 

inteligência e que, em contraposição a uma pretensa imobilidade e desvanecimento 

dos vegetais, acredita que o poder de locomoção torna toda esta experiência de 

translações abrandada em uma história de arrebatamentos. Segundo o filósofo, “nos 

animais, o poder da locomoção transforma toda esta experiência desvanecida em uma 

vida de paixão; E embora nós, filósofos anêmicos, tendemos a esquecê-lo, a 

inteligência é um enxerto de paixão” 18 (SANTAYANA, 2001, p. 2). A esta 

simultaneidade entre astúcia e deslocamento, Santayana acrescenta a percepção 

sensorial e os órgãos receptores, e afere, ao conjunto destes fatores, a possibilidade 

de gerar significados a partir do fenômeno da locomoção:  

Inteligência é uma aventura inconcebivelmente corajosa e um sucesso 
maravilhoso. É um ensaio, um ensaio feliz, de encontrar-se em dois lugares 
simultaneamente. Ser sensível a coisas distantes, mesmo que aconteça, é 
inútil e nada significa caso não haja órgãos para evitar ou perseguir tais coisas 
antes que o organismo as absorva, e, portanto, é a possibilidade de viajar que 
dá significado às imagens dos olhos e da mente que, de outro modo, seriam 
meras sensações e um estado de morte do próprio ser. 19 (2001, p.2).  

Não somos vegetais, e diante desta óbvia realidade, Santayana sustenta que a 

capacidade de se locomover aguça a inteligência e transforma as imagens dos olhos 

e mente em premonições de coisas subsequentes, em “algo para capturar e 

desfrutar”20 (ibid., p. 2). De tal modo que, entre a apanha e o deleite, acentua-se o 

                                            
17 Amyr Klink (1955-) é navegador e escritor brasileiro. Em 1984, fez a travessia do Atlântico Sul, em solitário, a 
bordo de um barco a remo. Partir, neste caso, significa não adiar os sonhos.  
18 (tradução própria) 
19 (idem) 
20 (idem) 
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zelo com as coisas observadas, a ponto de fazê-lo (o viajante) atrever-se a imaginar 

novos feitios para estas mesmas coisas. Diante do exposto, Santayana confronta com 

doses de ironia uma ideia evolucionista há muito tempo estabelecida: “em vez de dizer 

que o fato de possuir mãos deu ao homem a sua superioridade, seria mais agudo 

dizer que o homem e outros animais devem a sua inteligência aos seus pés” 21 (2001, 

p. 2). Ademais, tomando como referência o estudo sobre a inteligência cognitiva do 

psicólogo Howard Gardner (1943-), todos nós “possuímos várias inteligências” 

(ROSAS, 2011, p. 159), que são “primordiais à aquisição de auto consciência” (Ibid., 

p.161). Santayana descreve ainda que o ato de viajar configura-se em um conjunto 

de movimentações humanas que vão muito além do simples passeio, e que inúmeros 

são os motivos e as razões que nos tornam viajantes. Assim, em meio a tantas causas, 

diante da possibilidade de nos vermos apercebidos de novidades e dispostos a 

sobreviver ante surpresas e contratempos, é fecundo, para quem se encontra em um 

novo e estranho ambiente, aguçar os sentidos para além da visão. Santayana nos diz:   

Não só os olhos são consultados para analisar a paisagem ou escolher algum 
lugar bonito ou o topo de um bosque para ali terminar a jornada. Bem sabem 
os olhos que são apenas exploradores [...] A perseguição do pitoresco é a 
última e mais trivial razão para viajar. Geralmente, as tribos humanas movem-
se assoladas por causas mais urgentes e com alguma aflição. 22 (2001, p. 2-
3)  

Supondo que os artistas integram uma tribo humana com urgências e aflições 

próprias, e que este ‘mal-estar’ é abrandado por uma diversidade de intenções, 

métodos e práticas artísticas que de algum modo estão ou estiveram relacionadas ao 

ato de viajar, é admissível que, para o artista ocupado das nuances de uma viagem 

como princípios instauradores da obra, a mera apreciação da paisagem, embora não 

descartada enquanto método é, senão, somente uma dentre as inúmeras aflições e 

causas que o motivam. Determinado por diversas e complexas razões, este viajante, 

sujeito em trânsito ou de passagem, abraça um número grande de especificidades - o 

percurso, as pessoas, o lugar, a cultura - como preceitos do seu trabalho e estímulos 

no entorno de suas criações. Deste modo, interessa perceber o artista das diversas e 

complexas razões, pois somando todas as causas que o impulsiona a aventurar-se 

em suas jornadas, tem-se um coletivo que, deliberadamente, arregimenta em suas 

                                            
21 (tradução própria) 
22 (idem) 
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ações e intenções as características, experiências e paixões dos múltiplos tipos de 

viajantes.  

Da multidão ao deserto 

Empreender uma viagem na denotação mais habitual da palavra, no sentido de 

percorrer uma distância entre um ponto e outro, e considerando as inúmeras variáveis 

que dela transcorrem – tempo, recursos, meios, métodos, objetivos, causas etc, 

sempre implicou em trilhar caminhos, alcançar outros lugares e conhecer novas 

pessoas. Nesta fortuna, predestinado pela própria natureza, os humanos viajam. E o 

fazem desde muito tempo e por razões diversas. Em prefácio dedicado ao livro Ciné-

Journal (1986), do crítico de cinema Serge Daney (1944-1992), mais tarde publicado 

em Conversações (1990), Giles Deleuze (1925-1995) relata ao amigo francês, que na 

altura viajava pelo mundo a escrever sobre cinema, que talvez toda reflexão sobre a 

viagem possa encontrar respostas em quatro importantes observações: uma em 

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), outra em Arnold Toynbee (1989-1975), uma 

terceira em Samuel Beckett (1906-1989), e finalizando com Marcel Proust (1971-

1922). E assim, nesta ordem, Deleuze escreve: 

A primeira constata que a viagem, mesmo nas ilhas ou nos grandes espaços, 
nunca provoca uma verdadeira “ruptura”, desde que se leve consigo sua 
bíblia, suas recordações de infância e seu discurso ordinário. A segunda é 
que a viagem persegue um ideal nômade, mas como um desejo vão, porque 
o nômade é pelo contrário, aquele que não se mexe, que não quer partir e se 
agarra à sua terra deserdada [...] a terceira observação, a mais profunda a de 
Beckett, “nós não viajamos pelo prazer de viajar, que eu saiba somos idiotas, 
mas não a tal ponto”... Então em última estância, por que, senão para  
verificar, ir verificar algo, algo inexprimível que vem da alma, de um sonho ou 
de um pesadelo, nem que seja para saber se os chineses são tão amarelos 
quanto se diz, ou se tal cor improvável, um raio verde, tal atmosfera azulada 
e púrpura, existe em algum lugar, lá longe? O verdadeiro sonhador, dizia 
Proust, é o que vai verificar alguma coisa [...]. (2008, p. 100).  

As viagens, atualmente, integram-se com certa naturalidade à complexidade de 

um mundo, imensamente conectado, porém a enfrentar os obstáculos que cada época 

impõe; desde tempos remotos os caminhos do mundo são percorridos por uma 

imensa variedade de viajantes. Seja pelo anseio de uma ruptura, que segundo Francis 

Scott Fitzgerald não acontece verdadeiramente; seja pelo insólito e vão desejo de 

vaguear como um nômade observado por Arnold Toynbee; ou ainda, pela aspiração 

do verdadeiro sonhador, descrita por Proust, que faz da sua imaginação o impulso de 

ir verificar as coisas in loco.  
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Nestas incontáveis rotas, numerosos são os destinos e as intenções dos 

viajantes: viagens a passeio, de férias ou descanso; viagens da cidade para o campo 

ou do campo para a praia; da multidão para o deserto; viagens a trabalho ou estudos, 

curtas ou prolongadas; viagens que implicam em fugas ou exílios, espontâneas ou 

compulsórias; êxodos, peregrinações e refúgios; umas que desbravam, outras que 

colonizam; viagens do certo para o incerto, para a vida e para a morte e, finalmente, 

a viagem como experiência artística que, provida de uma multiplicidade de meios e 

fins, alinha-se às infinitas razões dos itinerantes para, tal qual o fez Serge Daney pelo 

cinema, verificar o que a viagem e o mundo estão a oferecer à Arte. Assim, em um 

exercício que tenta desenhar um sujeito que se arvora em ser tantos, esforço-me em 

descrevê-los a procura de denominadores comuns. Não refiro a todos os tipos de 

viajantes, seria tarefa prolongada, mas àqueles que, de alguma forma, foram 

referências para as práticas artísticas. 

Portanto, no curso dessa aventura humana, dentre os inúmeros atores dessas 

odisseias pelo mundo e suas particulares ambições, o turista provavelmente seja o 

mais lembrado e o mais trivial. É o sujeito em férias, em busca do espairecimento em 

novas paisagens. Segundo Santayana, “todos os turistas são bem amados por 

Hermes, o deus da viagem, que é também patrono da curiosidade amigável e da 

mente aberta” 23 (2001, p. 5). O padrão mais comum deste viajante pode ser descrito 

como o sujeito das camisas coloridas e floridas. Por ser o verão a sua predileta 

estação, costuma apresentar a pele avermelhada do sol, e ostenta uma máquina 

fotográfica pendente ao colo a condecorá-lo, tal qual um medalhista olímpico, ou a 

distingui-lo, assim como um funcionário a portar um “crachá” de identificação.  

O migrante é viajante de imensas crônicas sociais a quem Santayana define 

como o ator da forma mais radical e trágica de viajar. “A migração, bem como o 

nascimento, é um ato heroico: a alma cede formalmente sua segurança em troca de 

um cheque em branco”24 (ibid., p. 3). Costuma ser mais discreto, veste-se ao acaso. 

Traz consigo um grande volume de bagagem, pois deseja ou necessita instalar-se 

definitivamente em novo lugar. Descrever o indivíduo de uma pretensa vida como 

desterrado é imaginar alguém que, para além de uma destacada quantidade de 

                                            
23 (tradução própria) 
24 (idem) 
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pertences, viaja com a expressão daqueles que sonham com outras ou novas 

conquistas.  

O exilado, por sua vez, vive a realidade dos expulsos, daqueles que são 

obrigados a deixar suas casas. Este viajante, para ser feliz, escreve Santayana, “tem 

que nascer de novo, ele precisa mudar seu clima moral e a paisagem interior de sua 

mente” (2001, p. 3). O exilado sucumbiu a forças maiores e por isso vive entre a 

necessidade de ficar e o desejo do regresso. Quase sempre motivado por questões 

de natureza política, é o sujeito de um passado de propósitos, e destes continuará a 

viver em exílio. Vilém Flusser descreve assim as ações de sobrevivência às quais 

deve recorrer o exilado: 

Para tornar a vida viável, é preciso transformar as informações em torno de 
si em mensagens significativas. É preciso "processar" os dados. Trata-se de 
uma questão de sobrevivência. Se falhar em transformar os dados, será 
envolvido pelas ondas do exílio. Processar dados é um sinônimo de criação. 
O exilado deve ser criativo se ele não quiser perecer.25 (2004, p. 1) 

O peregrino, personagem perpetuado por John Bunyan (1628-1688) em sua 

narrativa sobre a viagem de Cristão, um viajante espiritualmente fatigado que caminha 

rumo à Cidade Celestial26, é a pessoa que viaja por devoção ou promessa. Apoiado 

na fé, cruza fronteiras imbuído em alcançar bênçãos em terras e lugares santos. Há 

também o andarilho e seu espirito nômade. Um ‘vagamundo’ de errantes jornadas e 

de vagueio sem rumo. Um observador “[...] que frui por toda a parte o facto de estar 

incógnito” (BAUDELAIRE, 2006, p. 857). Um viajante apaixonado, autor de longas 

marchas e facilmente reconhecido, em nosso tempo, por suas inconfundíveis 

mochilas, por suas botas trekking desgastadas, e pelo olhar sempre disposto a 

alcançar o horizonte. Já o desbravador é o viajante com o espírito das aventuras. Em 

suas marchas ele sempre busca encontrar lugares inexplorados que lhe ofereçam 

fortes cargas de emoção. Este itinerante é ávido pelo novo e o desconhecido. Para 

tanto, veste-se com roupas que se adequam ao ambiente explorado - água, terra ou 

ar - e porta uma infinidade de equipamentos de localização, exploração e registro.  

O etnógrafo é um pesquisador. Seu principal objeto de estudo é o ser humano, 

e, das viagens, faz instrumento de suas procuras antropológicas. É o viajante que se 

dedica a notar o ambiente e os indivíduos ao seu redor pelo prisma da observação 

                                            
25 (tradução própria) 
26 BUNYAN, John. O Peregrino. Mundo Cristão, São Paulo, 2012. 
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participante. Em geral, transporta livros, computadores, cadernos de anotações e, 

quando associado à atividade Arte, implicam em desdobramentos sutis que derivam 

em sequências de investigações, tais como aponta Hal Foster (2014): “primeiro, dos 

materiais constituintes do meio artístico; em seguida, das condições espaciais de sua 

percepção, e depois, das bases corpóreas dessa percepção” (p. 172-173).  

Por fim, no intuito de abreviar a descrição de tão variados tipos, o artista viajante. 

O entendimento predominante acerca deste personagem baseia-se em um sujeito 

capaz de desempenhar, pela força do seu trabalho e dos seus particulares objetivos, 

todas as experiências vividas pelos diferentes tipos itinerantes e transitórios descritos 

anteriormente. Esta postura estratégica se revela em um viajante do seu tempo que 

se incumbe em transformar, numa cadeia ilimitada de ações, as suas jornadas em 

práticas artísticas.  

Podemos dizer que todos os viajantes tendem a trazer consigo o acervo de suas 

odisseias e têm a bagagem repleta de factos a serem rememorados e narrados. Por 

este motivo, os viajantes têm a potência de tornarem-se eminentes construtores de 

narrativas, e grandes contadores de histórias. Muitos dividem os conhecimentos 

adquiridos através de relatos, de fotografias e filmes que comprovam, ilustram e 

atestam a veracidade de suas façanhas e conquistas. Outros, divulgam documentos 

ou fazem relatórios quando a razão dos seus deslocamentos é o cumprimento de 

metas ou a própria natureza do seu ofício. Há também aqueles que, não tendo 

previsão de breve retorno, telefonam, enviam cartas, postais e e-mails que antecipam 

a narrativa dos factos que desejam compartilhar. E ainda existem aqueles que, por 

força do exercício da profissão ou por mero diletantismo, publicam em mídias 

especializadas em viagens textos onde descrevem e dão sugestões acerca de roteiros 

e destinos a outros futuros viajantes.  

Nesta medida, dado à diversidade de objetivos e intenções, as narrativas de 

viagens acabam por serem trabalhadas em modelos diferenciados, quer seja através 

de um diário de bordo ou uma palestra, uma crônica ou um discurso, um relatório ou 

um conjunto de imagens, um livro ou uma pintura. Contudo, todos os exemplos 

acabam por seguir regras semelhantes. Segundo Martins (2010), é possível “antever 

lugares de confluência que todos os textos de viagem cruzam: ao nível dos objetos 

comunicados, a sensorialidade e a alteridade; ao nível dos processos construcionais 

do discurso, a tríade ‘eu’ (viajante) – tempo – espaço” (p. 19). Esta percepção de 
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convergência entre diferentes narrativas de viagem é posta aqui não como se 

houvesse uma obrigatoriedade de comunicação por parte da obra de arte, mas no 

sentido de reforçar o pensamento de que os artistas podem reunir, em suas ações e 

intenções, as características, experiências e paixões dos múltiplos tipos de viajantes.   

Deste modo, articulando-se com desenvoltura entre o objeto comunicável e o 

discurso, o artista viajante, a partir de ações de assimilação, compreensão, 

entendimento, apreensão, concepção, conhecimento, discernimento, ideia, juízo, 

pensamento e demais experiências pessoais, constrói as suas obras e as suas 

narrativas (quando lhe convém) em torno de tudo que lhe possa ser instigante. Numa 

predisposição incitada por uma ambiência aliada ao pensamento de Santayana: “na 

viagem, como no fazer, o interesse pode substituir o desconforto de estar em um 

ambiente estranho; a solidão e a liberdade do mundo aberto podem ser mais 

estimulantes do que máquinas de sorvete” 27 (2001, p. 5). Dito isto sobre a importância 

do fator interesse como incitador, Santayana filosofa acerca da contemplação e dos 

estímulos que acabam por reforçar o empenho do viajante, a quem o autor delega 

uma existência apartada e restrita: 

Enquanto isso, os humores da digestão se dissipam na frescura do ar, a 
cabeça se purifica e ergue-se para contemplar a cena, a atenção recebe o 
estímulo de novos objetos que aparecem incessantemente, mil hipóteses são 
lançadas sobre eles na luta amistosa que o acontecimento logo resolve sem 
ambiguidade; e toda a cena muda quando o viajante muda de lugar, 
revelando sua existência apartada e suas possibilidades sempre restritas, 
bem como a diferença (que é a sabedoria expressa com brevidade) entre o 
que as coisas parecem ser e o que são.28 (ibid., p. 2) 

Acautelado de interesses, contemplação e estímulos, o passo seguinte do artista 

viajante consiste em unir experiências vividas com ações criativas, e, neste intuito, 

usa meios diversos à procura de interpretações e representações dos seus 

deslocamentos pelo mundo; seja por meio de uma reestruturação de aspectos 

próprios da região onde se encontra, seja pela leitura e representação de suas 

percepções sensitivas acerca do espaço, ou ainda pela imersão em uma nova 

realidade com o objetivo de, deste ensaio, advir leituras que traduzam ou 

recomponham as características do lugar.  

                                            
27 (tradução própria) 
28 (idem) 
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Para Verônica Uribe (2013) o que esta diversidade de interesses e meios 

utilizados pelos artistas tem em comum é o processo interno que se relaciona com a 

viagem em si, e que, transforma o deslocamento físico, as paisagens, as cores e os 

descobrimentos em razões para a busca de novos lugares. Para Uribe: 

O artista viaja, estimula seus olhos e sentimentos, se encanta e se 
desencanta e tem a necessidade de produzir depois destas experiências; 
sente a necessidade de criar e o faz por meio de materializações como seus 
escritos, suas cartas, seus cadernos de rascunhos e, naturalmente, as suas 
obras.29 (2013, p. 11). 

Frente ao facto apontado por Uribe, os artistas que dedicam às viagens suas 

estratégias de investigação, às fazem, neste contexto, com a parcialidade daqueles 

que saem do seu lugar. Assumem a postura de um turista frente ao pitoresco, o olhar 

de um desbravador lançado sobre paisagens inexploradas, o comportamento de 

andarilho que ambiciona novos horizontes, a determinação do peregrino ou a 

perspectiva solitária do exilado. Ou seja, premeditam planos e ideações que orientam 

as suas ações e ampliam todos os seus sentidos – não somente a visão - para as 

particularidades que lhes cativam e que lhes servem como instrumentos de 

elaboração e realização da obra. E mesmo quando fazem do acaso o mote de suas 

estratégias, a própria predeterminação a este modo revela-se parcial.  

Portanto, face aos atributos do artífice das poéticas das viagens e, retomando o 

exercício proposto no início deste texto, apontar um estereótipo para o artista viajante 

torna-se tarefa talhada ao insucesso. Deste modo, para os diversos papeis que 

costuma assumir no intuito de cumprir as suas próprias metas, o artista, que é um, 

torna-se todos os viajantes. 

A denominação “artista viajante” tem significado amplo e pode suscitar distintas 

interpretações, portanto, é oportuno defini-lo no domínio deste exercício para melhor 

compreender os propósitos desejados. Deste modo, o ponto de vista adotado em 

relação ao uso do termo é igualmente amplo, refere-se a todos os artistas que aliam 

práticas, poéticas e viagens desde o mais antigo renascentista ao mais precoce 

contemporâneo. Assim, algumas considerações sobre o termo, bem como a 

enumeração de alguns exemplos, são interessantes no intuito de esclarecer o uso da 

                                            
29 (tradução própria) 
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expressão em favor de um discurso que se refira à viagem enquanto estratégia para 

a experiência artística ou, dito de outra maneira, para a investigação em arte.  

A expressão “artista viajante” ilustra-se por si. Em períodos distintos da história 

muitos artistas viajaram, produziram obras, deixaram inúmeros registros de suas 

jornadas e foram nomeados como tal. Inicialmente, esta denominação estabelece-se 

na história da arte para mencionar, muito apropriadamente, àqueles artistas que, no 

passado, empreenderam viagens por terras distantes, desconhecidas e descontínuas 

das fronteiras Europeias, a exemplo da América, África e o oriente, e que 

desenvolveram trabalhos importantes, de grande valor artístico, histórico e até  

científico. Muitos destes artistas e seus projetos de viagem, baseados na experiência 

artística, tomaram parte em missões oficiais, políticas ou religiosas, ou uniram-se a 

alguma expedição científica que os levassem a lugares onde dificilmente iriam por 

conta própria.  

Na condição de artista do Brasil, de americano do sul, inevitável que o termo 

remeta-me, de imediato, a artistas europeus que empreenderam grandes travessias 

atlânticas e que desembarcaram nas colônias trazendo consigo os preceitos do antigo 

ofício das artes já estabelecidos no ‘velho continente’. É o caso do francês Jean-

Baptiste Debret (1768-1848) que, no século XIX, como membro da Missão Artística 

Francesa, esteve no Brasil a convite do rei D. João VI (1767-1826), e que, além de 

contribuir com a implantação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios30, também 

tinha o interesse em registrar em gravuras, desenhos e pinturas, a sociedade colonial 

com os seus “exóticos” costumes e os seus habitantes, além da fauna e da flora local. 

Debret viveu por quinze anos no Brasil.  

                                            
30 A Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios foi criada no Rio de Janeiro por D. JoãoVI, pelo decreto de 12 de 
agosto de 1816, com a finalidade de promover e difundir o ensino de conhecimentos considerados como 
indispensáveis para a “comodidade e civilização dos povos”. Fonte: http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-
periodo-colonial/173-escola-real-de-ciencias-artes-e-oficios. Acedido em 22/03/2018. 
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Imagem 4: Jean-Baptiste Debret, Départ de la reine pour se rendre à bord du vaisseau Royal destiné à conduire 
au Court à Lisbonne, (1834 - 1839).  

 

Exemplo do trabalho deste artista, Départ de La Reine Pour se Rendre à Bord 

du Vaisseau Royal Destiné à Conduire au Court à Lisbonne (1834-1839)31 (fig.2, p. 

86), é um testemunho etnográfico da cerimônia que encerra o rito de partida de um 

nobre, o embarque da Rainha no Navio Real, no Rio de Janeiro, com destino à corte, 

em Lisboa, época da abdicação de D. Pedro I. O registro de Debret, quase um instante 

fotográfico de um viajante de hoje, mostra o lugar de referência das longas viagens 

realizadas ao Brasil, a zona portuária, local por onde muitos haviam entrado na colônia 

e por onde ele, Debret, haveria de sair um dia. Outros artistas desta mesma época 

também viajaram ao Brasil e suas atividades estiveram relacionadas a expedições ou 

missões fundadas na América do Sul, a exemplo do pintor austríaco Thomas Ender 

(1793-1875), ou o pintor alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858) que viajou por 

todo o Brasil, ou ainda Hercules Florence (1804-1879), desenhista e pintor francês 

                                            
31 Fonte: John Carter Brown Library, Brown University, Providence, R.I. 
.https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~5881~9160004:D%C3%A9part-de-la-Reine-pour-se-
rendre-%C3%A0#. Acedido em 31/07/2018 
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que integrou expedição que percorreu a até então inexplorada região da Amazônia. 

Devido ao facto de que quase todos estes artistas editaram e publicaram os seus 

trabalhos de modo a inseri-los em meios de circulação adequado, é interessante 

considerar a hipótese, guardadas as devidas proporções, de tê-los como precursores 

dos atuais livros de artistas. Livros estes que se popularizaram na contemporaneidade 

e que servem ao propósito de alguns artistas viajantes, desde a segunda metade do 

século XX. 

 Outros exemplos semelhantes, ocorridos em outras partes do mundo, e na 

mesma época das primeiras viagens ao Brasil, servem também como referência ao 

termo: a excursão ao Marrocos intentada pelo pintor Eugène Delacroix (1798-1863), 

no ano de 1832, ou o périplo do escritor Gustave Flaubert (1821-1880) por terras do 

Egito e Oriente Médio, entre 1849 e 1852, dentre outros. Estes senhores também 

viajaram motivados pelo exótico e pela curiosidade dispensada a estas culturas 

específicas. Vale ressaltar que raros foram os artistas que, após o período dos 

descobrimentos e das colonizações, foram contratados, ou seja, foram pagos para 

exercerem a função de desveladores de terras incógnitas, do inexplorado e misterioso 

mundo novo. Contudo, o interesse dos artistas por estas viagens, segundo Botton, 

multiplicou-se e prolongou-se, com intensidade, até o século seguinte:  

Na primeira metade do século XX, a palavra ‘exótico’ tornou-se um sinónimo 
de médio Oriente. Quando Vitor Hugo, publicou, em 1829, o seu ciclo de 
poemas Les Orientales, pôde escrever no prefácio: “o oriente importa-nos a 
todos, muito mais que outrora. O oriente tornou-se motivo geral de uma 
atenção, da qual o autor deste livro partilha”. (BOTTON, 2014, p. 75).  

Contudo, antes de adentrarmos ao século XX, retornemos brevemente ao 

período do Renascimento para uma concisa reflexão histórica. Depois de séculos a 

exercer funções estritamente práticas na sociedade, a despeito dos antigos clientes e 

divididos entre o passado e o futuro, os artistas, sob a influência de um novo mercado 

de arte que surgia influenciado por mudanças pontuais e importantes na sociedade, 

como, por exemplo, o surgimento dos burgueses ricos e do dinheiro como meio de 

troca usual, começam a ter maior poder de mobilidade somado a um incremento 

consciente da força da sua subjetividade.  

Para Hauser, “[...] este período marca o início do processo e a situação especial, 

até aí sem exemplo, na qual o artista se encontra, só se revela na sua lealdade dividida 

entre o passado e o presente, a tradição e a inovação, as formas impostas e as 
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livremente escolhidas” (1984, p. 154). A ligação dos artistas com os palácios perdura, 

mas eis que algumas mudanças na relação entre o artista e o cliente fruidor começam 

a surgir. “Os palácios italianos do Renascimento diferem dos seus antepassados, 

sobretudo na sua constituição: admitem no seu seio, quando isso se revela útil, 

também comerciantes novos-ricos, humanistas mal educados e artistas plebeus” 

(ibid., p. 157). A efetiva passagem histórica é marcada por fortes alterações na forma 

organizacional das corporações de artistas e uma das características marcantes é o 

surgimento de um fenômeno que Hauser irá nomear de “liberdade de residência dos 

indivíduos ocupados na produção artística” (ibid., p. 153). Este fator de motilidade 

influenciará decisivamente as futuras gerações de artistas, tal como explicita o autor: 

Com a mobilidade da oficina, expressa, por um lado, na mudança de 
residência da associação enquanto grupo fechado, por outro, na vida nómada 
de cada trabalhador, as suas idas e vindas, a sua passagem de uma oficina 
para outra, prepara-se a emancipação mais ativa da arte das organizações 
religiosas; tanto a reunião dos artistas em corporações como a sua posterior 
emancipação delas são apenas outros passos do processo assim começado.  
(ibid., p. 153)  

A confirmar estas mudanças emancipatórias e uma maior mobilidade dos 

indivíduos no seio da sociedade, um outro fenômeno cultural europeu pode ser posto 

em causa, The Grand Tour, expressão da qual supostamente origina a palavra 

turismo. Ocorrido em fins do século XVII e início do século XVIII, estas grandes 

excursões promovidas sobretudo por jovens aristocratas - entre eles alguns detinham 

especial interesse pelas artes - empreendiam jornadas que duravam meses por toda 

a Europa continental. Estas viagens eram praticadas por nobres, geralmente jovens, 

como forma de ampliar a sua formação cultural e de inteirar-se da vida mundana, 

afrontando uma mentalidade utilitária vigente, própria de uma burguesia ascendente, 

a partir da consagração de valores que incluíam as viagens isentas de obrigação 

econômica ou diplomática. Salgueiro localiza historicamente estes acontecimentos da 

seguinte forma:   

Um novo tipo de viajante surge no século 18 em conexão com as 
transformações econômicas e culturais na Europa do Iluminismo e da 
Revolução Industrial. Trata-se aqui não do viajante de expedições de guerras 
e conquistas, não do missionário ou do peregrino, e nem do estudioso ou 
cientista natural, ou do diplomata em missão oficial, mas sim do grand tourist, 
conforme era chamado o viajante amante da cultura [...]. (2002, p. 291).  

Neste período, as viagens se tornaram uma ótima oportunidade para que jovens 

artistas, sem títulos de nobreza, cruzassem fronteiras como membros destas 
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excursões. Deste modo, mesmo sem o fausto e os recursos de um grand tourist, 

fizeram parte de viagens a grandes centros das artes, tornando-as imprescindíveis 

para o enriquecimento de suas práticas artísticas. Neste quesito, a Itália era uma das 

paragens obrigatórias. As viagens tornaram-se frequentes para os estudos artísticos 

do século XVIII, quando parte da formação dos jovens aspirantes às artes se davam 

nos importantes ateliês de reconhecidos mestres espalhados pela Europa.  

Estes exemplos, mesmo não aprofundados, permitem perceber que o conceito 

de “artista viajante” se aplica com justiça àqueles que se aventuraram - expressão 

apropriada dada às tecnologias disponíveis na época - em travessias para além das 

suas fronteiras e que, sem dúvida, findaram por projetar esta prática no futuro. Em 

vista disso, também coube trazer à luz a percepção de que estas passagens históricas 

apontam para aspectos próprios ao fluxo das viagens dos artistas em nosso tempo. E 

que, a posteriori, influenciaram, no curso da história, os modernistas e os artistas 

contemporâneos, sobretudo no emprego de estratégias de investigação e 

experiências artísticas manifestadas nas poéticas das viagens. Diante do exposto, 

essa hermenêutica propõe estender a designação de artista viajante a todos os 

artistas que um dia fizeram da viagem a mola mestra de um processo criativo. 

Não há dúvidas de que o artista contemporâneo tem a seu favor a prerrogativa 

da mobilidade oferecida pelo seu tempo. Esta realidade, fruto do imenso avanço 

tecnológico que se evidencia, além da oferta de meios de deslocamentos que facilitam 

o desenvolvimento de projetos e iniciativas individuais, soma-se um outro importante 

agente facilitador, o atual mercado da arte que proporciona ao artista a possibilidade 

de percorrer o mundo e as variantes disponibilizadas pelo regime da arte 

contemporânea. A saber, Cauquelin nomeia o sistema da arte e enumera os agentes 

ativos deste sistema, “o produtor, o comprador – colecionador ou aficionado – 

passando pelos críticos, publicitários, curadores, conservadores, as instituições, os 

museus etc” (2005, p. 15). Este sistema em estado bruto contemporâneo – tecnologia 

e mercado – corrobora fortemente com as poéticas da viagem, oferecendo aos artistas 

deslocamentos e transposições de fronteiras, e a participação ou a apreciação de 

bienais, feiras, salões e residências espalhadas pelo mundo.  

Estes eventos convidam o artista a apresentar ou desenvolver projetos onde, em 

face da condição de estrangeiro e diante do extraordinário, é estimulado a transformar, 

vivenciar, agir, interpretar, experienciar, reestruturar e criar obras em resposta às 
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exterioridades e feitios da região onde se encontra. Contudo, deve-se ressaltar, tais 

ações e métodos não encontram ineditismo e tampouco são exclusividade daqueles 

que são, hoje, nomeados contemporâneos. Vale destacar, foram os chamados 

modernistas os responsáveis pela agitação sentida no campo artístico no século XX 

e as inequívocas consequências sentidas nos dias atuais.  

São eles os autores do movimento – movimentos – que introduziu novos 

elementos a um jogo que, por muitos anos, havia permanecido moldado a valores 

estéticos tradicionais, e que, a exemplo dos renascentistas e suas insatisfações com 

os regimes preponderantes, influenciaria fortemente as manifestações artísticas que 

se seguiram. Foram os modernistas os insufladores de um novo modelo, introduzindo 

uma estética marcada pela experimentação e pela extrema subjetividade que 

suplantou o modelo anterior, tido por muitos, naquela altura, como ultrapassado.  

Para Clement Greenberg (1909-1994), o que esta geração de pintores, 

escultores e poetas fez foi colocar em questão todas as verdades envolvidas por 

tradição e estilos e propuseram, mesmo que inconscientemente, uma nova forma de 

comunicação com o público. Sobre a invariabilidade dos temas que forçosamente 

imputava às obras da época a ausência do novo, ele diz: 

No passado, um tal estado de coisas geralmente se resolveu num 
alexandrismo imóvel, num academicismo em que os assuntos realmente 
importantes não são tocados porque envolvem controvérsia, e em que a 
atividade criativa se reduz a um virtuosismo nos pequenos detalhes da forma, 
enquanto todas as questões maiores são decididas pelo precedente dos 
antigos mestres. (2013, p. 28) 

No ensaio Vanguarda e Kitsh escrito na década de 1930, Greenberg descreve a 

cultura de vanguarda de então como o resultado de uma produção cultural que 

frutificou numa parte da burguesia ocidental, que, em meio a uma sociedade 

decadente, palavras do autor, conseguiu realizar coisas inimagináveis para a época, 

a exemplo do desenvolvimento arrojado do pensamento científico. Esta nova ordem 

fora então absorvida pelos artistas e poetas que, mesmo diante da indisposição de 

setores mais tradicionalistas em aceitá-los como parte da própria cultura, produziu 

uma crítica que examinava e confrontava as funções das formas presentes nas 

sociedades, sendo que, dessa conjuntura, também resultariam as grandes viagens 

convencidas dos propósitos criativos e das possibilidades modernas que as novas 

tecnologias lhes ofereciam.  
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Para Uribe (2003), um dos fatores primordiais que levaram os artistas modernos 

a viajarem está diretamente relacionado com as mudanças desenvolvimentistas que 

o ocidente vivia, e diz respeito ao avanço do turismo como um setor organizado da 

sociedade burguesa. Uribe salienta que: 

No entanto, esta não é a razão que justifica os motivos que levaram Turner, 
Delacroix, Matisse ou Barceló a se levantarem de seus estúdios e iniciarem 
a marcha, mas é por isso que a viagem em busca de si mesmo é facilitada. 
Pessoas do século XIX e do século XX [...] Graças ao surgimento e ao 
subsequente boom do turismo, o artista moderno tem o mundo a seus pés. 
Para tomá-lo, deve procurar somente a força interior e a curiosidade estética 
que lhe permitam absorvê-lo.32 (2013, p. 18).  

As inquietações que moveram tantos artistas nestas jornadas nem sempre são 

claras, contudo é possível tecer algumas conjecturas. É certo que eles detinham mais 

informações acerca do seu destino - ao contrário daqueles que anteriormente haviam 

embarcado em direção ao ‘novo mundo’, por exemplo - sabiam que iam às ilhas da 

Polinésia ou a uma cidade do Norte africano, porém, o processo criador e estético 

eram sempre um enigma. Uribe crê que destas disjunções é que justamente surtiram 

os melhores resultados: “[...] foram viajantes perfeitos porque se permitiram à 

surpresa”33  (ibid., p. 19). Os modernos tinham predileta atenção para as paisagens, 

deste modo suas peregrinações eram instigadas pelo desejo do inusitado, coisa que 

já não encontravam em suas terras. Para eles, “[...] o olhar se renovava nos momentos 

da viagem, os véus desapareciam e o mundo em sua essência voltava a ser o que os 

motivava para a pintura”34 (ibid., p. 19). 

E assim, vale citá-lo novamente dado ao caráter precursor, mesmo antes do 

assentamento definitivo do modernismo na história, em janeiro de 1832, Eugene 

Delacroix (1798-1863), legítimo representante de um movimento profundamente 

marcado pela busca do exótico, pelo inóspito e pelo selvagem, o Romantismo, “partiu 

para o Norte de África com o propósito de captar na sua pintura o exotismo oriental. 

Três meses depois de chegar, vestia-se à maneira oriental e descrevia-se a si próprio 

ao seu irmão como ‘o teu africano’” (Botton, 2014, p. 75).  

Posteriormente, toda uma geração reconhecida como moderna e diretamente 

influenciada pelo antecessores românticos e iluministas, lançou-se por ‘mares nunca 

                                            
32 (tradução própria) 
33 (idem) 
34 (idem) 
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antes navegados’ em busca da sua porção de exotismo. Claude Monet (1840-1926), 

por exemplo, viajou para a Noruega em busca de uma luz inimaginada; Henry Matisse 

(1869-1954) viajou para a Argélia no início do século vinte em busca da potencialidade 

dos elementos da arte islâmica e, em seguida, fez viagens à Andaluzia e ao Marrocos; 

Paul Gauguin (1858–1903) tornou-se um artista nômade, um viajante. Viajou ao 

Panamá em 1887, passou pela Martinica. Esteve em Mataiea Village, no Taiti. Em 

1897 foi para Punaauia na Polinésia Francesa e, em seguida, para as Ilhas 

Marquesas, ao sul do Oceano Pacífico; Vincent Van Gogh (1853-1890), após alguns 

anos em Paris, muda-se em 1889 para a região da Provença e instala-se em Arles. 

Ao seu irmão ele confessa o motivo da viagem: “queria ‘pintar o Sul’ e [...] queria, por 

meio da sua obra, ajudar os outros a ‘vê-lo’” (BOTTON, 2014, p. 185).  

Ao adiantarmo-nos no tempo, encontramos um exemplo de artista emblemático 

e que viveu – e influenciou - a interseção entre tempos modernos e a 

contemporaneidade. Botton (2014) conta que, na década de 1920, Edward Hopper 

(1882-1967), a bordo de um automóvel de segunda mão que havia recém adquirido, 

investiu numa viagem que transpôs, de Leste a Oeste, os Estados Unidos da América, 

indo de Nova York ao Novo México. Em suas constantes viagens, Hopper desenhava 

e pintava os temas com os quais faria a sua história nas artes do século XX. 

Começavam, neste período, os seus estudos para pinturas e gravuras que incluíam 

paisagens, quartos de motel, mesas de restaurante, balcões de cafés, personagens 

anônimos e bancos de comboios.  

Os interesses de Edward Hopper incidem sobre tópicos relacionados com o ato 

de viajar, e mesmo quando as suas obras retratam lugares da cidade na qual residia, 

elas são executadas a partir de pontos de vista muito particulares que revelam um 

observador atento, cuidadoso e determinado, muito adequado a um viajante. Uma de 

suas gravuras, a água-forte House Tops (fig.3, p. 93), de 1921, contém um conjunto 

destas características. As razões que motivaram cada um destes artistas descritos, e 

outros tantos não citados, a lançarem-se em territórios abertos a imensas aventuras 

são distintos e pessoais, porém assemelham-se quando vistos como ação estratégica 

de mais valia que aponta para os resultados alcançados em suas obras.  
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Imagem 5: Edward Hopper, House tops (1921), Água-forte, 23.2 x 28.3 cm. Metropolitan Museun at Art, N.Y., 
USA. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366214. Acedido em 22/06/2018. 

Reafirmar o valor e a influência do movimento modernista no atual estado da 

arte, não significa crer que, no quesito ‘viagens como estratégia’, a arte 

contemporânea esteja em débito com os seus antecessores. Claro que não. A todas 

as ações impetradas pelos modernistas, os contemporâneos souberam acrescentar 

outras e novas possibilidades, muitas vezes favorecidos pelo atual quadro de 

desenvolvimento tecnológico – nem sempre positivo – pelo qual atravessa a 

humanidade. Um contexto descrito assim por Cauquelin: 

O que encontramos atualmente no domínio da arte seria muito mais uma 
mistura de diversos elementos; os valores da arte moderna e os da arte que 
nós chamamos de arte contemporânea, sem estarem em conflito aberto, 
estão lado a lado, trocam suas fórmulas, constituindo então dispositivos 
complexos, instáveis, maleáveis, sempre em transformação. (2005, p. 127) 

Inúmeros são os artistas, modernos e contemporâneos, que estabeleceram as 

suas práticas em consonância com uma poética das viagens e que vivenciaram nestes 

deslocamentos as possibilidades de explorar e pensar os seus trabalhos em sítios e 

regiões que, muitas vezes, a princípio, eram-lhes desconhecidas. Artistas para os 



94 
 

quais os processos criativos se auxiliam de estratégias de investigação como as 

caminhadas, a paisagem, o percurso, os deslocamentos, o registro de imagens, os 

meios de transportes disponíveis, o diário, o passeio, o espaço, o isolamento em 

algures no mundo, e outros métodos similares. Numa clara predisposição para o trato 

com a arte e as coisas incomuns, simultaneamente. 

Ao revelar um Hopper que usou a viagem como estratégia para as suas criações, 

Botton (2014) demonstra acreditar que o espírito do artista funciona melhor quando 

se dedica a tarefas incomuns, e que, independentemente do método utilizado pelo 

artista para as suas ações, o correr de uma viagem pode ser de grande valor. 

As viagens são as comadres do pensamento. Poucos lugares induzem mais 
intensamente à conversa interior que um avião, um barco ou um comboio em 
andamento. Entre aquilo que temos diante dos nossos olhos e os 
pensamentos que nos podem passar pela cabeça, estabelece-se uma 
relação peculiar, fazendo, por vezes, com que os grandes pensamentos 
reclamem grandes vistas, e os pensamentos novos, novos lugares. 
(BOTTON, 2014, p. 62) 

Botton analisa a ação transitória da viagem a partir dos possíveis efeitos de 

satisfação e de descontentamento aos quais está sujeito o viajante. O autor propõe a 

sobreposição entre rotina e aventura ao constatar que, a depender do referencial de 

quem dele participa, um mesmo lugar pode denotar as duas qualidades ao mesmo 

tempo, ou seja, enquanto uma determinada paisagem pode parecer simples e trivial 

para alguém que a tem cotidianamente, pode perfeitamente significar um território 

aberto a imensas aventuras para outros que recém chegaram ou estão de passagem, 

em visita. Para Botton, a grande aventura consiste na atitude que o viajante assume 

diante dos lugares em que se encontra. Em seu discurso filosófico ele analisa os 

conceitos de expectativa, satisfação e desenganos como estados passíveis de serem 

experimentados por aqueles que se laçam em viagens. Botton considera que somente 

a arte e a qualidade humana de criar expectativas diante do novo permitem a 

experimentação do que há de mais precioso numa viajem. O autor confirma assim seu 

ponto de vista: 

Tanto a imaginação expectante como a artística omitem e condensam, 
dispensam os períodos de estagnação e dirigem a nossa atenção para os 
momentos críticos e, sem que para isso tenham de incorrer em mentiras ou 
embelezamentos postiços, conferem à vida uma intensidade e uma coerência 
que muitas vezes primará pela ausência na vaga confusão do presente. (ibid., 
p. 23)  
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Seguindo os pressupostos de Botton, possíveis sobreposições entre o trivial e o 

exótico, a estagnação e a intensidade, a expectativa e o desengano, dentre outros 

exemplos, podem ser aferidos como fatores presentes na disponibilidade dos artistas 

para jornadas construídas sobre roteiros de viagem motivados por interesses 

artísticos. Percebe-se então que, uma vez inserido em lugares extraordinários e 

deflagrado o apuramento dos sentidos, o artista dirige a sua atenção para os 

momentos críticos, como alertou Botton, e articula uma rede de possibilidades que lhe 

permite relacionar-se com o que lhe está à volta. E assim, partindo de diferentes 

pontos e utilizando diferentes métodos, o artista viajante dos nossos tempos constrói 

novas cartografias sobre vastos territórios.  

Observadas as devidas diferenças e proporções, a land art produziu resultados 

que evidenciam a ideia de artista viajante. Movimento marcado pela prática de longas 

caminhadas e outras formas de ações que surgiu na década de 1960, nos Estados 

Unidos e na Europa35. Quase sempre as ações propostas pelos artistas que 

participaram do movimento, e foram muitos, alcançavam a plenitude com a edição dos 

registros colhidos e apresentados em formatos variados: grandes fotografias, 

projeções de vídeos e os livros. Acerca dos livros, as publicações dos artistas da land 

art, apontam, de modo a promover as semelhanças, um legado dos livros editados 

pelos primeiros artistas viajantes. Por certo que não havia, para os mais antigos, a 

liberdade e a autonomia que o século seguinte ofereceu aos seus sucessores, porém 

as indubitáveis semelhanças os conciliam. Bons exemplos para esta aproximação são 

as obras publicadas por dois representantes da land art, os ingleses Richard Long 

(1945-) e Hamish Fulton (1946-), A walk past standing stones (1980) e Ajawaan 

(1987), respectivamente. Obras compostas de textos, fotografias de natureza, planos 

de caminhadas etc.  

O trabalho transitório de Richard Long em lugares inabitados do mundo, em 

especial as obras escultóricas criadas para sítios remotos, quase selvagens, destaca 

de tal forma a paisagem que não deixa escapar o caráter desbravador das suas 

viagens/caminhadas. Nestas obras, enquanto o artista impunha-se a caminhar, tem 

em mente a ideia do registro, e, deste modo, é a captura fotográfica do ato de 

                                            
35 Sobre a Land Art (Earthworks) ver em anexo 1 onde trato a questão da viagem a partir de uma ideia de 
confronto na relação entre o visitante e a obra - tempo e espaço - na perspectiva de que estas relações revelam 
muito sobre a história dos artefactos, dos artistas, dos lugares e dos visitantes. 
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caminhar e da obra deixada no lugar que marcará o processo desempenhado pelo 

artista.  

 

Imagem 6: Richard Long, Camp-site Stones (1985). Sierra Nevada, Espanha. 
Fonte:http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/campsite.html. Acedido em 16/08/2018 

Long trabalha em frequente isolamento, expondo traços vocativos para 

condições liminares, por exemplo, a solidão que pode proporcionar a ação de 

caminhar por lugares ermos e inexplorados. Para um artista viajante como Long, 

autor/ator de longas caminhadas, tais registros revelam o determinado isolamento que 

é fundamental para a sua prática. R.H. Fuchs apresenta a análise de Long sobre a 

própria técnica sugerindo o seguinte trecho de um diálogo entre ambos: 

Caminhando, ele me disse, com suas dificuldades e seus prazeres, a 
surpresa da descoberta e da crescente experiência, relaxamento e 
concentração: andar é uma boa maneira de pensar. Ritmos firmes. Seus pés 
podem levá-lo a qualquer lugar do mundo, exceto onde não há água ou a 
água é muito profunda. Quando as máquinas quebram, há sempre os seus 
pés. Muitas ideias surgem enquanto caminhamos ou quando nos sentamos 
para descansar. A paisagem os coloca na sua cabeça.36 (1986, p.43). 

Outro aspecto do trabalho de Long a ser considerado é a memória, onde os 

registros fotográficos se encarregam de compor reminiscências quase que 

                                            
36 (tradução própria) 
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geográficas dos territórios caminhados e de mostrá-las à plateia. Dentre um conjunto 

de obras realizadas por Richard Long, Camp-site Stones (1985), realizada em Sierra 

Nevada, na Espanha, detém características peculiares que marcam este trabalho do 

artista (fig.4, p. 96).   

Hamish Fulton, viajante de longas caminhadas, tem produzido fotografias, textos 

e cartografias de trilhas que resultam de experimentos que ele realiza sozinho ou em 

grupo. A crença maior deste artista é a do caminhar como uma forma de arte por si. 

Fulton é parte de uma geração que buscou intensamente novas formas de fazer arte 

e de ser artista, onde, fundamentalmente, a produção de um objeto não fosse uma 

circunstância imperativa. A ideia que geria o processo criativo de Fulton era, através 

do caminhar físico, enfatizar o necessário envolvimento do ser humano com a 

natureza.  

Na década de 1970, depois de uma longa viagem de 1000 milhas pela Inglaterra, 

a pé, o artista anteviu a possibilidade de fazer os seus trabalhos a partir de derivações 

do caminhar. Os resultados alcançados e apresentados ao público permitem a 

interação do espectador com o caminhante ou caminhantes, para o caso das obras 

coletivas. Como todo bom viajante que se preocupa com a preservação do meio 

ambiente, um ponto central do trabalho de Fulton é o desejo de manter os lugares por 

onde passa intactos. 

Para exemplificar a dimensão que esta prática alcançou desde o surgimento 

das primeiras ações conhecidas, vejamos outros artistas, alguns expoentes desta 

mesma corrente cujas práticas criativas se auxiliam de estratégias apuradas entre 

caminhadas, deslocamentos e outros métodos similares. Exemplos como: Robert 

Smithson (1938-1973) e o seu icônico Spiral Jetty (1970), construído ás margens do 

Great Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos da América;  Dennis Oppenheim (1938-

2011) e a sua obra Annual Rings (1968), uma performance realizada em um ponto da 

fronteira entre Canadá e EUA; Frans Krajcberg (1921-2017), artista polaco-brasileiro 

que trabalhou com paisagens desmatadas da mata atlântica brasileira, propondo um 

debate fundado em questões ecológicas; O artista belga Francis Alys (1959-), 

radicado no México que, em obras como Magnetic Shoes (1994), utiliza o recurso do 

caminhar como método para abordar questões de ordem política; ou o francês Eric 

Waltier, cuja publicação Choses Vues (2009), alusão à obra homônima de Victor Hugo 
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(1802-1885), usa a ideia de rota para compor seus deslocamentos e compor uma 

espécie de manual descritivo das coisas vistas durante o percurso.  

Ainda nos primeiros anos da segunda metade do século XX, Edward Ruscha 

(1937-), aos 18 anos, tornou-se um emigrante dentro do próprio país. Com pouco 

dinheiro no bolso e a bordo do seu primeiro carro, empreendeu, rumo à tão afamada 

Route 66, uma viagem que se tornaria muito importante para a sua trajetória de artista, 

e um marco para aquela que se tornaria uma das estratégias mais disseminadas entre 

artistas viajantes. Considerado isoladamente por muitos como o pioneiro na edição de 

Livro de Artista como método, Ruscha deixava para trás a cidade onde nascera, 

Oklahoma City, com destino a Los Angeles, aonde chegou depois de alguns dias de 

estrada e milhares de quilômetros percorridos. Iniciava-se com esta viagem, não 

somente a sua vida de estudante de artes, mas também os primeiros passos daquele 

que viria a ser considerado um dos pioneiros da pop art e da arte conceitual.  

Nos anos seguintes, a mesma viagem se repetiria sempre que Ruscha precisava 

visitar a família em sua cidade natal. Como consequência, alguns símbolos da mítica 

rota norte americana foram sendo absorvidos pelo artista. Por consequência, são 

visíveis os flagrantes do percurso capturados para o primeiro de seus muitos Livros 

de Artista, Twentysix Gasoline Stations (1962): são paisagens, carros, edifícios, 

letreiros etc. Editado em papel comum, as fotos em preto e branco não parecem 

pleitear a alcunha de artísticas pois não se trata de um livro de fotógrafo, pelo 

contrário, apenas aponta para um percurso de viagem e a localização das referidas 

estações designadas no título. Os projetos de artistas como Ruscha, de fazer circular 

a arte através de livros, tornaram-se bastante populares e reverberam com 

intensidade na atualidade. Muitos deles diretamente associados ao caráter quase 

nômade de seus autores. 

A possibilidade de manter uma atuação quase nômade, alternando entre 

territórios e projetos, desperta no artista a cobiça por estar em polos diversos, em ser 

um a percorrer os múltiplos espaços, em estar em permanentes exercícios de (auto) 

conhecimento que, por fim, convergem para a prática influenciando e ampliando o 

fluxo criativo. O deslocamento e sua temporalidade específica oferecem força reflexiva 

como todas as circunstâncias especiais de afastamento e isenções, e  permitem ao 

artista o livre confronto com o lugar e seus interesses investigativos. O sistema 
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artístico contemporâneo é fecundo na oferta destes encontros e intercâmbios, e, 

diante da ampla expectativa de articulação de ideias, expõe uma série de questões a 

envolver aspectos que vão desde os modelos e modos de produção, até evidenciar-

se na apresentação da produção. Assim, vão sendo elaboradas as novas práticas 

artísticas contemporâneas que, muitas vezes, escapam às tradicionais 

categorizações que tentam rotular as produções. Seja com o intuito de agregar-se a 

determinado grupo ou comunidade, seja para trabalhar a partir de um lugar específico 

ou para buscar a si a partir dos outros, ou simplesmente para retratar a paisagem 

física, os artistas viajantes recolhem as âncoras e lançam-se. 

Creio não haver dúvida que a atual orientação do sistema da arte favorece os 

deslocamentos e impulsiona a circulação dos inúmeros atores deste mercado em 

torno do mundo: artistas, obras, curadores, produtores etc. Neste quesito, quando o 

constante ir e vir findou por tornar-se, para muitos, a própria experiencia estética, a 

série de fotografias que compõem a obra 800 views of airports (2012) (fig.5, p. 100) 

dos artistas suíços Fischli & Weiss37 é pertinentemente emblemática. Peter Fischli 

(1952-) e David Weiss (1946-2012), atentos à dinâmica das viagens, iluminam com 

eficiência este panorama diversificado de deslocamentos.  

Mais próximos dos ready-mades de Marcel Duchamp (1887-1968) do que de 

uma arte fotográfica propriamente dita, os registros de Fischli & Weiss se aproximam, 

não por acaso, de temas comuns a todos os tipos de viajantes citados no início do 

capítulo. A obra é composta por milhares de fotografias realizadas nos momentos em 

que estão em trânsito, em aeroportos do mundo, entre escalas, conexões, embarques 

e desembarques. As imagens produzidas são panorâmicas, diurnas e noturnas, de 

um dos não-lugares, na perspectiva de Augé (1994), mais representativos da dinâmica 

dos deslocamentos da vida contemporânea. As fotografias evidenciam uma atmosfera 

de monotonia e deixam transparecer a rotina experimentada pelos autores que 

deságua na banalidade de imagens exaustivamente comuns. São fotografias de 

aviões aterrados, imensos pátios, veículos operacionais, tanques de combustível, 

transporte de bagagem e trabalhadores uniformizados.  

                                            
37 FISCHLI, Peter. WEISS, David. 800 Views of Airports. Köln: Walther König, 2012 
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Imagem 7: Peter Fischli e David Weiss, Airport (1987-2012). Fonte: http://www.musemagazine.it/how-to-work-
better/. Acedido em 14/08/18. 

 

Em Mundo Visível (1986-2001), obra construída pela dupla de artistas ao longo 

de duas décadas e exposta no Museu de Arte Contemporânea de Serralves38, em 

2001, tanto o título quanto as fotografias de uma infinidade de lugares e pontos de 

interesse ao redor do mundo, expressam, com doses de humor, a inesgotável 

quantidade de imagens que hoje produzimos, e, principalmente, a preocupação dos 

autores com a possibilidade de exaustão do mundo pelo excesso destas imagens. Um 

caminho quase sem volta, fruto dos deslocamentos em massa e da acessibilidade às 

novas tecnologias. Sobre o modo como operavam este trabalho em dupla, Peter 

Fischli afirmou: “muito disso foi feito em viagens. Mas 90% das viagens foram para 

lugares onde expomos. Então não escolhemos para onde iríamos. Brasil, por exemplo, 

para uma Bienal”39 (GUYTON, 2015, n.p.).  

                                            
38 (Fischli & Weiss, Mundo Visível, 2001) 
39 (tradução própria) 
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O artista viajante, Carlos Vergara (1941-), utiliza em seus projetos estratégias 

diferentes da descrita por Fischli. Vergara começou sua trajetória artística na década 

de 1960 com pinturas, fotografia, vídeo, colagens e monotipias e outros. O artista, que 

acredita que “[...] o viajante está sempre tocado pelo olhar virgem e desimpedido” 

(2012, p. 32), observa:  

Quando ‘estou’ artista viajante, estou olhando para fora, o que vejo pode ser 
pretexto para o trabalho. Quando estou recolhido no ateliê, esse olhar para 
dentro pode fazer com que o procedimento para criar o trabalho, e inventar 
soluções para a sua visualização, seja seu próprio pretexto. (ibid., p. 33-34)  

Em 1970, Vergara realizou um projeto em que propunha ao artista lançar olhares 

para além do seu espaço habitual, o atelier. Vergara buscava com isto o encontro com 

a realidade social de um país convulsionado por uma ditadura.  

 

 

Imagem 8: Povoação - Espirito Santo, 1972. Fonte: Carlos Vergara: Sudário, 2014. Catálogo de exposição. 
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Sua proposta foi escolher, aleatoriamente, um ponto sobre o mapa do Brasil para 

então organizar uma viajem até o lugar selecionado. O local sorteado foi um pequeno 

município no sudeste do país. Vergara e Bina Fonyat (1918-1977) rumaram para o 

Estado do Espírito Santo. As imagens reunidas por ambos culminaram em Entradas 

e Bandeiras (1972) (fig.6, p.101), exposta no Rio de Janeiro neste mesmo ano. 

Vergara relata assim como se deram os acontecimentos naquela altura: 

Tudo começa em 1970 com a vontade irresistível de olhar para fora do ateliê 
e produzir um trabalho fruto da surpresa e do embate com o desconhecido. 
De olhos fechados, decidi passar minha mão sobre a região costeira do mapa 
do Brasil e aleatoriamente parar com o indicador sobre um ponto. Quando 
abri os olhos, meu dedo indicava a cidade Povoação, na Foz do Rio Doce, 
[...]. (VERGARA, 2014, p. 3). 

A demanda por viagens constantes e a convivência com novos lugares, 

disponibiliza aos artistas contemporâneos um espaço fértil para as ideias. O juízo do 

desconhecido que antecede ou desfaz-se no contato com a realidade, convida-os a 

uma imersão que incentiva o confronto com as peculiaridades locais. Tal contexto, 

onde o ato de criar ocorre por consignação do lugar, é dinamizado por práticas que 

conectam o artista naquilo que mais lhe interessar. Falo de experiências como, por 

exemplo, o projeto vivido por três artistas portugueses, Bouzean (2005), que resultou 

em obras, exposições e livro. 

Pedro Paixão, Rui Moreira e Tiago Marrecas planejaram uma jornada e 

vivenciaram, em pleno deserto marroquino, as possibilidades de explorar e pensar 

suas práticas numa região que, a princípio, era desconhecida e estranha. Cada artista 

construiu, e não haveria de ser de outro modo, uma relação muito particular com a 

paisagem tão peculiar. Oliveira (2005) relata que Pedro Paixão é um artista que utiliza 

o desenho como forma do pensamento e que, para ele, o deserto, “lugar de partida 

das suas reflexões, deixou de ser um território puramente físico para se transformar 

numa extensão psico-sensorial, preenchido pelos afetos da alma e a memória pessoal 

e coletiva” (p. 63). Já nos trabalhos do Rui Moreira, ela aponta que “o desenho 

manifesta-se enquanto presença física e sensorial do corpo do artista com o Sahara 

e com o caos da arquitetura árabe, e enquanto mediador da sua relação com o mundo 

exterior” (ibid., p. 65). Enquanto que, Tiago Marrecas, cria obras “que aspiram a uma 

nova dimensão imagética, conjugando uma memória do passado, vago e 

indeterminado, mas presente na fisicalidade da fotografia [...] e considerações sobre 

o futuro, por vezes românticas, por vezes trágicas”(ibid., p. 67).  
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Os exemplos de associação entre viagens e trabalho não se encerram em 

poucos casos, pelo contrário, multiplicam-se em todas as direções. Nesta mesma 

altura, enquanto os portugueses cruzavam areias desérticas, uma outra jornada 

acontecia: a viagem de um grupo de artistas, de distintas nacionalidades, ao extremo 

sul do planeta. Neste grupo estava o artista francês Pierre Huyghe. 

A Journey that wasn’t (2005) é o título escolhido para o projeto apresentado por 

Huyghe. O trabalho é constituído por três momentos distintos no tempo: o primeiro 

momento foi a própria viagem ao continente gelado, onde foram captadas as primeiras 

imagens; o segundo foi a apresentação de um musical baseado nessa jornada, 

encenado em um ringue de patinação no gelo e que também foi filmado; e, finalmente, 

a realização de um filme editado a partir das imagens colhidas nestas duas ocasiões. 

Portanto, a obra resultou de uma viagem real, de um mês para a Antártida, ocorrida 

em fevereiro de 2005, junto a um grupo de outros seis artistas.  

Em 9 de fevereiro de 2005, Jay Chung, Francesca Grassi, Pierre Huyghe, Q 
Takeki Maeda, Aleksandra Mir, Xavier Veilhan, Maryse Alberti e dez 
tripulantes, partiram do porto de Ushuaia em Tierra del Fuego, no sudeste da 
Argentina. A jornada centrou-se em uma busca por uma ilha desconhecida e 
um encontro com uma criatura solitária única - um pinguim albino40. 
(HUYGHE, 2005)  

Assim, guiados pela hipótese de que tal lugar deveria geograficamente existir, e 

que tal criatura solitária se revelaria para as lentes do grupo, artistas e tripulantes 

embarcaram em uma jornada coletiva em direção a uma das regiões mais intocadas 

e inóspitas (para os humanos) do planeta.  

Quase uma década após o acontecido, Aleksandra Mir, polonesa com 

nacionalidade norte americana, apresentou um vídeo chamado A Play (2015), com 

imagens da viagem, concomitante a um experimento híbrido de performance e teatro. 

Sobre este projeto a envolver teatro e a experiência da viagem, Aleksandra Mir afirma: 

O roteiro é o diário que eu mantive a bordo de um verdadeiro veleiro a 
caminho da Antártica, há pouco mais de uma década. Ele contém a 
transcrição literal das brincadeiras entre 17 personagens diferentes que 
estavam compartilhando um espaço incrivelmente pequeno por 3 semanas e 
que conseguiram se relacionar com diferenças nacionais, de idade, sexo, 
profissionais e pessoais, graças à meta compartilhada de alcançar o [...] 
paraíso gelado da Antártida41. (MIR, 2015) 

                                            
40 (tradução própria) 
41 (idem) 
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Outras viagens são apresentadas a todo instante. Diferentes na forma e no 

conteúdo, os deslocamentos do artista são fatores importantes para a sua prática e, 

frequentemente, faz-se acompanhar de um sistema de troca entre pessoas e lugares 

que envolve a maturidade da obra. O trabalho de Paulo Nazareth, brasileiro, nascido 

em 1977, relaciona-se às práticas conceituais que vigoraram nos anos 1960 e 1970, 

período de questionamentos acerca da matriz mercadológica da Arte e o próprio 

caráter da obra inserida nesta matriz.  

 

O que Nazareth propõe na atualidade do seu processo criativo é uma retomada 

da importância da ação em detrimento ao objeto. O conjunto da obra Notícias da 

América (2011-2012) (fig.7, p 104), uma narrativa quase que documental de uma 

viagem a pé da América do Sul até a América do Norte, organiza-se em fotografias da 

viagem, mas apropriadamente das ações artísticas desenvolvidas ao longo do 

caminho.  

O artista partiu de Minas Gerais, cruzou a América do Sul, atravessou a porção 

central e concluiu a sua peregrinação ao Norte, nos Estados Unidos, numa 

Imagem 9: Paulo Nazareth. Notícias da América (2011-2012). Fonte: 
http://artecontemporanealtda.blogspot.com/. Acedido em 28/08/2018 
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experiência em que a viagem é a obra em si. O interesse maior concentra-se nas 

ações, embora a efemeridade do deslocamento leve o artista ao registro das mesmas. 

Desta maneira, o artista acaba por reivindicar operações estéticas que converte o 

material trabalhado em evidente realidade vivida. Nazareth explora materiais precários 

e técnicas simplórias, insere coisas da paisagem transcorrida, organiza ações 

políticas, convive com pessoas e sustém-se da realidade que o cerca, produzindo 

assim, um claro testemunho de sua arte. Durante a viagem o artista vestiu sempre as 

mesmas sandálias havaianas, de modo a acumular nos pés, e levá-los consigo, os 

resíduos de todas as terras por onde andou. Numa outra convergência intencional, 

agora entre as diferentes línguas com as quais conviveu e apostando em deliberadas 

fusões dialéticas e neologismos, Paulo Nazareth transcreve assim o seu propósito: 

Proyecto: noticias de América [America news] residencia en transito + 
residency by accident = atraviesar America Latina antes de llegar a los EUA: 
que todo el polvo del camino se quede en mis pies + viver en blooklin y saber 
lo que se pasa ahi _ go to Blooklin,NY /USA living there and know what 
happane there , but before walk by Latin America: that every Latina America 
land to be in my foot _ (NAZARETH, 2011-12) 

Em todas as viagens citadas, os artistas viajantes, aqui nomeados como a soma 

dos demais viajantes do mundo, enfrentam as ambiguidades típicas dos indivíduos 

liminares, quero dizer, ao mesmo tempo em que se ausentam do seu ambiente 

cotidiano, da sua zona de conforto, instigam-se por formular planos que equilibrem a 

falta de intimidade com o seu destino; adaptam-se a relativos graus de invisibilidade 

enquanto tentam apreender aspectos idiossincráticos locais; animam-se pelas 

possibilidades do exótico enquanto são, eles mesmos, o que há de mais exótico à 

volta; enveredam-se por questões sociais mesmo não gozando das prerrogativas 

legais de cidadania, o que pode desdobrar para questionamentos quanto à 

legitimidade de seus atos. Ou seja, incertezas e hesitações normais enfrentadas com 

observação e criatividade.  

Este ambiente promove no artista a comoção poética que deflagra uma sucessão 

de ações que deságuam em sua prática. As duas obras descritas a seguir conjugam, 

naquele que foi o instante preliminar do rito de passagem, além da parábola ao tempo 

e ao espaço da viagem, algumas ambiguidades trazidas na bagagem: conhecer e 

esquecer-se, aprender e olvidar-se, explorar e retirar-se, discernir e arriscar-se, 

diferenciar e unir-se, experimentar e etc. 
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Tal como está registrado no início deste capítulo, em setembro de 2015, 

envolvido por uma viagem que ensaiava um movimento de deslocamento geográfico 

atípico e inédito, percebi este momento como o primeiro passo no desenvolvimento 

da prática artística, e que, instigado pelo facto em si, a pesquisa iniciava-se naquele 

instante. Algumas coisas ainda não estavam claras em termos de projeto, contudo, a 

fase de pré-projeto elaborava um desejo de entender o isolamento – solidão - como 

fator participativo da pratica artística. Por isso, associava à viagem, a ideia de 

deslocamento integrado a uma posterior condição insular que, com o desenvolvimento 

do projeto, foram abrangidos teoricamente pelo conceito de Liminaridade, que 

apontou a viagem como o evento culminante da fase preliminar do rito de passagem. 

Assim, no escopo desta pesquisa, a viagem e tudo o que a envolveu foram percebidos, 

no conjunto dos acontecimentos que marcaram o rito de separação, como uma 

experiência estética.   

As obras, A Passagem: o início de tudo é a viagem (2016), um vídeo HD e áudio 

com 4’6” projetado em loop (fig.8, p.109), e O Noviço: a entrada em território do diverso 

admirável (2016) (fig.9, p.111), desenho na forma de um quadríptico, são 

reverberações iniciais do propósito prático desta investigação, e derivam das reflexões 

provocadas pela vivência experimentada durante esta primeira fase do rito. Nelas, o 

personagem eu – central na trama - é (auto) designado de noviço, um sujeito 

preliminar tratado na terceira pessoa, um ente que fui e que não mais o sou, um 

personagem que, mesmo tendo tido a possibilidade de vivenciar um futuro, já é 

passado. Designar-se como uma terceira pessoa associa-se à ideia de suspensão 

voluntária descrita por Dorfles (1999) que, envolvida de incertezas e imprecisões, 

admite a ambiguidade como factor de criação. Algumas são as palavras-chave que 

integram as ações e reações desse sujeito neste primeiro ato da pesquisa: viagem, 

deslocamento, desenraizamento, adentramento, novo, descoberta, incerteza, reinício 

e outras. São palavras que, devido a pessoalização do problema, são selecionadas 

em exercícios de autognose, de apreciação de si, de assimilação de um turbilhão de 

sentimentos, e que, ao permanecerem fixadas na obra, participam da corporificação 

da mesma. Um ensaio sobre e para a inserção no universo da liminaridade, enigmático 

e inexato. 

Liminar é o sujeito de atributos necessariamente ambíguos. É estado onde 

escapam as classificações padrões que determinam e localizam o sujeito num 
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determinado contexto cultural. Convém ressaltar que estou a seguir o pensamento de 

Da Matta (2000, p.14) quando afirma que, o ambíguo, na liminaridade, não se 

caracteriza como um estado axiomaticamente negativo. Ao contrário, a ideia é pensar 

o sujeito liminoide como mais um ator fundamental à estrutura social.  

Fundamental e liminar como a artista da Palestina Nidaa Badwan que, em 

tempos de hostilidade e confronto em sua cidade, recolheu-se para trabalhar e 

elaborar as suas criações: um estado de alerta para um contexto de conflito e suas 

reais consequências. Ela desenvolveu o projeto 100 Days of Solitude (2016) após 

permanecer, por força da guerra, imersa em um quarto com apenas nove metros 

quadrados em Gaza, durante vinte meses. Referendo o trabalho desta artista ao 

perceber uma obra repleta de liminaridade, dada a qualidade transitória do mesmo, e 

de ambiguidade, uma vez que se trata de aprisionar-se para ser livre em sua função 

artística. Os resultados deste isolamento são fotografias que se comunicam com a 

dura realidade exterior através de uma série de autorretratos cujas conjurações 

também são uma luta pela sobrevivência através da criação.  

De volta às viagens e às duas obras citadas, o vídeo e o desenho são pensados 

na primeira pessoa, neles o sujeito preliminar se encontra em deslocamento, em 

transição ritual que não o situa em lugar algum; está numa viagem, ‘nem aqui nem 

acolá’, está no meio, sobre o oceano Atlântico, sobre a imensa barreira natural entre 

costumes, peculiaridades, convenções, modos, cerimônias. Nas obras, os predicados 

ambíguos do sujeito preliminar se manifestam através de preocupações como a 

invisibilidade e a identidade, a escuridão e a revelação, ou a própria vida e a morte. A 

criação decorre de um processamento de informações. Devido a uma condição 

imprecisa, o gesto criador divide-se entre a síntese de novas e anteriores referências, 

numa permuta entre novos dados e antigas memórias. Portanto, a criação decorre de 

um processo dialógico impregnado das marcas particulares do projeto poético em 

desenvolvimento, tendo a ideia de deslocamento enquanto estratégia, e o nomeado 

noviço como referência do estado preliminar. Neste plano, percebo como o ambiente 

afeta o diálogo e percebo o artista a aterrar numa via de mão dupla, a inserir-se e a 

intervir no lugar, a oferecer e a apropriar-se, a deixar pegadas sem alterar o caminho. 

Deste modo, começo a jornada com o espírito forjado em semelhanças com 

experiências liminares como a do artista inglês Spencer Byles que, entre 2011 e 2012, 

isolado em floresta de La Colle Sur Loup, no sudoeste da França, criou esculturas 
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com materiais disponíveis encontrados nos caminhos que percorre, construindo-as e 

fixando-as em espaços naturais oferecidos pela própria floresta. Esta ação dialógica 

entre inserção e intervenção configura-se “na complexidade da constatação de que a 

criação é um ato comunicativo” (SALLES, 2014, p. 49) que, segundo Salles, “é o 

diálogo de uma obra com a tradição, com o presente e com o futuro. [...] uma obra 

comunicando-se com seus antepassados e futuros descendentes” (Ibid., p. 49). Sob 

tais circunstâncias, tal comunicabilidade serve a quem a deseja como ferramenta de 

inclusão e exploração, e, principalmente, como estratégia de ação em contexto que, 

a princípio, aparta o passado e o futuro, constituindo-se em um etéreo presente.  

Os trabalhos querem apreender este instante volátil e, em primeiro plano, 

refletem a condição de viajante experimentado pelo noviço. Esta análise primária põe 

em causa a vivência de um deslocamento físico, a circunstância de isolamento e 

mudança de território, o estranhamento e a admiração que se comungam, a 

pavimentam dos caminhos de uma transição, o rito de separação. Outras análises 

podem ser adicionadas, incluindo nuances ligadas ao tempo, à memória, ao exílio e à 

identidade. Sobre o tempo: a condição do sujeito preliminar faz com que tudo em volta 

pareça temporário e efêmero. Sobre a memória: na rotina do cotidiano, as mudanças 

são pontuais e sempre percebidas. Sobre a identidade: na ausência do cotidiano, 

referências identitárias vão se esvanecendo no tempo e no espaço da travessia. Sobre 

o exílio: no deslocamento, o desterro é sentimento que se prolonga imerso em tantas 

incertezas. Estes quatro conceitos serão retomados posteriormente durante a análise 

da fase liminar. Por hora o diálogo concentra-se no inevitável estágio inicial, no rito de 

separação.  

Na prática as obras estão abalizadas pelo enlace entre conceito e contexto e 

trazem consigo a formulação de viagem ou deslocamento enquanto método, somado 

às técnicas eleitas e à acepção seminal desta investigação: a liminaridade como 

espaço poético. O vídeo e o desenho, como meios de expressão, se inserem, como 

extensão da prática artística principiada no ato de partida. O ponto capital é a 

concepção de uma obra que, vencida as limitações de mera expressão pessoal, 

amplia a percepção do tema e produz imagens que remetem ao espaço e tempo da 

viagem, naquilo que comunica lugares e caminhos percorridos, e que manifestam 

memória e identidade, de forma simples e espontânea como um discurso em torno do 

eu.  
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As obras instauram uma espécie de diário de viagem, um testemunho de 

reconhecimento que assevera que, efetivamente, ações ligadas à prática artística 

ocorreram durante o trajeto. Segundo Cauquelin (2005, p. 142), “o diário de viagem 

atesta o passeio, o encaminhamento. Balizas, marcos indicam o percurso: o espaço 

se constrói proporcionalmente à obra”.  O vídeo (A Passagem [...]) e o desenho (O 

Noviço [...]), marcos iniciais do percurso, testemunham, sobre os espaços, o 

desligamento de um e o adentramento a outro; tudo no passar do tempo de um rito de 

separação.   

 

A passagem: o início de tudo é a viagem (2016) 

 

Imagem 10: A Passagem: O início de tudo é a viagem, 2016.  Vídeo HD e áudio. 4’6” [loop] . Snapshot do vídeo. 

 

Neste trabalho, um vídeo projetado em loop com duração de pouco mais de 

quatro minutos é o meio de expressão eleito. Nele refiro-me à experiência física da 

travessia, o sobrevoo de um oceano e os primeiros sinais de vida fora da ‘minha’ terra. 

Montado em um único plano, o vídeo faz-se a partir do Molhe de Felgueiras, um braço 

de concreto que avança sobre o mar, onde um pequeno farol, o Farolim de Felgueiras, 

marca a saída do Douro para o Atlântico. A imagem é de um dia de céu azul e de sol 

ameno, um plano a sobressair o mar calmo e uma brisa refrescante. Um sítio 



110 
 

emblemático na região da Foz que se caracteriza para além das atuais residências 

afortunadas, um antigo reduto de viajantes, daqueles que se laçam ao mar, 

marinheiros e pescadores, próximo ao sugestivo Passeio Alegre, na cidade do Porto. 

Descrevo pormenores daqueles dias porque, assim como fizeram outros artistas, uso 

o vídeo como meio de expressão na forma de diário, tal como o fez Andy Warhol 

(1928-1987) que, em 1970 iniciou o projeto Factory Diaries, com registros colhidos em 

centenas de horas gravadas em seu atelier até 1976, porém, mais especificamente 

como diário de viagem, na forma enunciada por Cauquelin e próximo de como o fez 

Juan Downey (1940-), artista chileno que há muito reside nos Estados Unidos da 

América e que utiliza o vídeo em sua “auto investigação do artista que escolhe a 

descontinuidade cultural como uma forma de vida” (RUSH, 2013, p. 97). Rush relata 

que, “em Moving (1974), Downey [...] viajou pelos Estados Unidos, pela América do 

Sul (Peru e Bolívia) até o extremo sul de sua terra natal, o Chile, criando o tempo todo 

um diário em vídeo de sua tentativa de recuperar seu eu perdido” (Ibid., p. 97). 

A câmera posicionada sobre o concreto do Molhe de Felgueiras foi direcionada 

ao mar, com a lente a apontar para o horizonte onde, sem a certeza de uma bússola, 

imaginei localizar-se a ‘minha’ cidade. A câmera se fez olhar de imigrante. A imagem 

sugere o caminho, uma ponte sobre um mar sereno, um leve ondular que acentua a 

presença, imaginada e sentida, de uma suave brisa que convida às navegações 

tranquilas, um contraponto necessário para aqueles agitados instantes de partida.  

Este factor de transposição geográfica tornara-se marcante, posto que, além de 

ser uma viagem inaugural, o fazia com a simbologia dos artistas viajantes: era um 

desbravador e um turista, um andarilho, um emigrante e um exilado. E para isso, 

sobrevoava mares nunca dantes sobrevoados e navegava ares nunca dantes 

respirados. O som é um elemento importante neste trabalho, é a amálgama. Nele, o 

ressoar das ondas intensificam uma experiência física, e a reprodução de 

inconfundíveis anúncios de aeroportos dá indicações espaciais e temporais ao vídeo, 

numa referência ao roteiro traçado por três embarques e duas conexões. 

 

O noviço: a entrada em território do diverso admirável (2016)  

O desenho faz a ligação entre as margens, materializa a ponte que permite o 

trânsito entre fronteiras e aviva a transição e a comunicação do rito de separação. 
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Nesta obra, duas das qualidades básicas do desenho estão em causa: o ponto como 

a unidade de comunicação visual mais simples e que indica um lugar no espaço; e a 

linha como uma sequência de pontos, ou melhor, um ponto em movimento, ou ainda, 

a linha como a ligação entre dois pontos no espaço. Estas acepções recomendam o 

desenho como um percurso, seja como o traço de uma trilha marcada pelo pisoteio 

dos andantes ou como o próprio registro do ato de pisoteá-la.  

 

Imagem 11: O Noviço: a entrada em território do diverso admirável, (2016). Lápis de carvão, sanguínea, sépia e 
sépia a óleo sobre papel aquarela Aquafine 330g. 700x500mm[4x]. 

Na obra O Noviço, a trilha está marcada pelo ‘caminhar sobre o mar’, mas a 

ênfase repousa na segunda hipótese, no facto transitório da travessia. Contudo, o 

desenho como uma ponte - uma embarcação - não se resume a uma linha a ligar dois 

pontos, mesmo que sob a linha possamos perceber um oceano cor de papel. Dele 

também se originam os planos, as formas e os limites que separam as coisas, os 

volumes e as sobreposições que os organizam, os traços que balizam aquilo que é 

figura daquilo que é fundo. Um sistema que organiza cartografias, que dividem 

espaços em mapas e estabelece estes dois vínculos contrastivos com o desenho, e 

com os quais foram feitas algumas tratativas: a linha que traceja o caminho e a linha 

que rabisca os limites, as fronteiras. 
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A ideia expressa-se em autorretratos inconclusos, sem rostos, e apontam para 

um fluxo físico entre um antes e um depois. Um personagem inexato, estático como 

um passageiro em seu assento marcado, e paradoxalmente a mover-se em grande 

velocidade entre fronteiras. Uma ambiguidade revelada, quer na sequência quase 

fílmica do desenho, o quadro a quadro do cruzamento de uma fantasiosa ponte 

(embarcação/avião); quer na flexão melindrosa de cabeça e membros, a olhar com 

inquietude para frente e para trás, e a consultar papeis e anotações. Para efeito de 

comparação, estático e móvel como um vegetal, inerte nas raízes, mas com 

disposição em movimentar os galhos altos no desenhar dos ventos. A ausência da 

face na figura compete à presunção primeira de um sujeito liminoide: à suspensão de 

identidade, conceito a ser abordado mais detidamente adiante, e que já se pressentia. 

A alegoria da árvore abriga-se no pensamento de Santayana e na sua parábola sobre 

viagem, mobilidade e inteligência: “Las plantas únicamente emigran muriendo en un 

lugar y arraigando en outro” (2001, p. 1). Para o noviço de insistentes olhares para o 

passado e o futuro, sentir-se como planta arrancada do vaso é facto consumado, mas 

conforta-se na ideia de desenraizamento, tendo em conta que, na condição de animal 

bípede, caminhará novamente e cumprirá a fábula desenhada por Santayana: 

Passar de vegetal para animal é uma completa revolução. Tudo está 
literalmente virado de cabeça para baixo. Os ramos superiores se inclinam e 
tocam o solo, transformando-se em dedos de mãos e pés; As raízes são 
arrancadas e apertadas para formar um focinho, com a língua e as narinas, 
que se alargam em busca de sustento, de modo que, além do acima e abaixo 
e do para o interior e para fora que conhece a planta, o animal estabelece um 
adiante e atrás, distinção possível somente para aquele que viaja.42 (2001, p. 
1) 

A chegada encerra esta etapa. Iniciam-se as interações e uma rede criativa 

circundante começa a se valer da força necessária para instigar o pensamento 

criativo. Falo dos artistas e professores, do ambiente da faculdade, das pessoas nas 

ruas, das próprias ruas, do senhor da cafetaria, das coisas de comer e das coisas de 

olhar, enfim, de tudo e todos com quem possa haver trocas e compartilhamentos.  

Potencializado pelo isolamento firmado no rito de separação, as memórias são 

sempre (re)visitadas, porém, a maior potência nestes primeiros dias de desterro, 

permanece na inexistência de raízes que, a princípio, incita ao sentido de liberdade 

que as viagens propiciam. Sem jamais esquecer de onde veio e quem foi (até então), 

                                            
42 (tradução própria) 
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o noviço entrega-se à fase liminar do rito imbuído em aprender e apreender, e, para 

isso, dedicar-se-á, dia após dia, ao confronto com este novo mundo, na forma como 

preconiza Santayana:    

 
A última coisa que deseja um homem que realmente aprecia o sabor de algo 

e entende a sua raiz é generalizá-lo ou transplantá-lo; e quanto mais 

costumes e artes o viajante tiver assimilado, mais profundidade e prazer ele 

encontrará nos costumes e nas artes de sua própria terra.43 (2001, p. 5) 

Há muito que a produção de obras não mais acontece apenas no interior de 

ateliês, e isto derivou para as formas expositivas que também não mais acontecem 

somente em galerias e museus. A estes dois factos somemos a viagem como 

impulsionadora da expansão do olhar do artista para novos territórios. Neste 

momento, com o fim da primeira viagem, o rito de separação está concluído. O olhar 

agora se expande para o novo e contamina-se de questões que envolvem conceitos 

de memória, identidade, tempo e exílio. A fase seguinte do rito de passagem começa 

e a condição liminar do noviço passa a ser preponderante. Ainda distante de um 

desfecho para o rito, mas já desvelado de parte da bruma de incertezas que cobria o 

noviço como um manto de arminho a cobrir de pureza um rei, percebe-se que cada 

fase deste ritual de passagem afere assimilações e saberes com os quais haverá de 

confrontar-se cotidianamente. E que tais confrontos se tornem lugar/cotidiano 

habitado por figuras, como é de hábito nas artes plásticas, feitas de altos e baixos 

psicológicos, repletos de contradições e sublinhadas de uma forma sublime de ver, 

com vocação para reflexões súbitas e o pensamento para além das evidências. 

 

 

 

  

                                            
43 (tradução própria) 
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4. Aspiração (fase liminar) 
 
 

Eu não sou daqui marinheiro só, 
eu não tenho amor marinheiro só, 

eu sou da Bahia marinheiro só, 
de São Salvador. 

 
Cancioneiro popular brasileiro. 

 
 

Eu não sou daqui. Entender-me como um solitário marinheiro na hora de apear 

em terras portuguesas foi, além de uma óbvia constatação, a fundação de uma 

possibilidade poética. Nas horas, dias e semanas que se seguiram ao desembarque, 

naqueles primeiros instantes quando se anunciava a defrontação com um novo desejo 

de cidade (fig.10, p. 114), a exclamação “eu não sou daqui!” ressoava no noviço - 

doravante um sujeito liminoide - como um mantra que conecta-se com o espirito 

forjado em memórias e que busca a concentração e o foco necessário para dar os 

próximos passos em um universo novo e admirável.  

 

 

 

Imagem 12: Primeiro dia na cidade do Porto, 3/9/2015.                                                Foto: Patricia Carvalho 
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O rito de separação e toda a liturgia experienciada pelo agora sujeito liminoide 

haviam, ao fim de todo o processo de mudança e deslocamento, encerrado a fase 

preliminar do rito de passagem. O sujeito ritual encontra-se “fora do mundo”. As redes 

habituais de classificação o perdem de vista imerso numa antiestrutura onde, em 

conformidade com Turner (1974), os atributos liminares estão repletos de 

indeterminações. Victor Turner afirma que “[...] durante o período ‘limiar’ intermédio, 

as características do sujeito ritual (o ‘transitante’) são ambíguas; passa através de um 

domínio cultural que tem poucos, ou quase nenhum, dos atributos do passado ou do 

estado futuro” (1974, p. 116-117). Um estado de espirito absolutamente único pois, 

absorvido em um período intermediário que promove a suspenção de antigos atributos 

culturais, o transitante sente-se consciente de algo misterioso e/ou sagrado, ou seja, 

um sentimento de dependência quase absoluta com o incógnito, uma vez que as 

coisas consideradas misteriosas e espantosa acabam por trazer indicações externas 

ao mundo natural. Alguma coisa que, em um rito de passagem, conjuga o estado do 

ser liminar com questões transcendentais e que findam por absorvê-lo em sua 

influência. Jean Cazeneuve afirma: 

Quanto ao período intermediário, entre a separação e a agregação, isto é, o 
período marginal, ele representa o resíduo mais numinoso dos ritos de 
passagem. O ser que passa de um estado a outro escapa momentaneamente 
a toda a condição e flutua fora das regras. ([s/d], p. 114) 

Há algo de sagrado, de numinoso, em um sujeito liminoide que flutua fora das 

regras, que escapa as classificações mesmo que com brevidade. Segundo 

Cazeneuve, tratando-se de magia, esta condição alterada pode ser tratada de duas 

maneiras distintas. No adentramento ao período marginal do rito de passagem 

experienciado pelo noviço, as duas formas de tratamento apontadas por Cazeneuve 

participam do processo de inserção, adaptação e atenuação de possíveis ‘fatores de 

risco’. Se, por um lado, abria-se as portas de um viver ‘sem regras’, facto 

extremamente sedutor para um artista, por outro lado tornava-se imperativo o esforço 

no sentido de criar mecanismos de proteção diante de tal livramento e de possíveis 

máculas associadas a tamanha independência. Sobre este duplo proceder 

Cazeneuve expressa-se da seguinte forma: 

Num caso, reconhece-se esta situação como irremediável e, durante o 
período marginal, é liberto de qualquer regra. Então faz-se desta fase 
intermediária um período de liberdade [...] noutro caso, procura-se reduzir o 
perigo que representa o período marginal, proteger o ser que evolui, subtraí-
lo à mácula, afastando todas as forças, todos os demônios que estão 
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associados ao numinoso e recorrendo-se aos reforços dos tabus, aos ritos de 
purificação ou de esconjuração. (ibid., p. 114) 

Deste modo, a situação que se mostrava propícia à liberdade, exigia 

responsabilidade. Pode parecer lugar comum, mas os propósitos exigiam tais 

cuidados e levar tal liberdade a sério pareceu um entendimento ético para com o 

repertório cultural e com o acervo identitário adquirido em vida. A ideia de um ser 

sociológico atento ao passado permeia o discurso neste trabalho pois considera, o 

sujeito liminoide, na sua totalidade, como um ser social guardador de uma herança 

cultural. Contudo, e com tal zelo, este mesmo sujeito transitante encontra-se ávido 

pelo novo (futuro) como se dele fosse advir a materialização do sagrado e a 

integralidade do rito de passagem.  

Todo o período liminar é marcado pelo constante enfrentamento entre o que é 

domínio, arquivo inscrito no corpo (DERRIDA, 2001) e o que poderá vir a sê-lo. Diante 

da disponibilidade às idiossincrasias e do desejo pela alteridade em um dos princípios 

fundamentais, ou seja, na interação e dependência com o outro, no existir através de 

um contato com o outro. Dito isso, o acareamento entre o que é domínio e o que ainda 

é volátil, transpassou as interlocuções teóricas e adentrou ao processo criativo. 

As circunstâncias excepcionais anunciam o tema frequente das situações 

liminares que, segundo Turner, “[...] consiste no despojamento dos atributos pré-

liminares e pós-liminares” (1974, p. 126), ou seja, a conjuntura de um rito de passagem 

desnuda o participante das suas prerrogativas sociais anteriores, põe em suspenção 

os predicados futuros e foca toda a ação ritualista em um presente transitório. Nesta 

etapa, o rito exige do noviço comedimento, serenidade, equilíbrio e perseverança para 

admitir o exame constante de seus requisitos transitantes e alcançar a reagregação 

ao seu mundo.  

Turner descreve os ritos de investidura do povo Ndembu quando o candidato a 

chefe da tribo é submetido a ritos liminares antes de ser alçado ao cargo máximo do 

clã. O candidato a chefe submete-se ao isolamento em um pequeno abrigo feito de 

folhas, veste-se com farrapos, abstém-se de relações sexuais, ouve insultos e 

palavras más, fica impedido de dormir, enfim, o iniciado “[...] precisa exercer o 

autocontrole nos ritos para ser capaz de autodomínio depois, diante das tentações do 

poder” (TURNER, 1974, p. 126). Guardadas as devidas proporções, ao noviço de “fora 
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do mundo” também é cobrado o discernimento necessário para superar as ‘provas’ 

que se impõem ante projeções futuras aquilatadas.  

A aspiração, termo que nomeia a fase intermediaria – a margem - do rito em Fora 

do Mundo é, primordialmente, a formulação de uma ideia. Um estado de espírito que 

tornar-se o receptáculo das coisas apreendidas e o lugar de encontro dos conceitos 

eleitos para pensar esta condição marginal apontada por Cazeneuve [s/d]. Memória, 

identidade, tempo e exílio, já mencionados, são os conceitos estabelecidos para 

conduzir uma hermenêutica particular acerca do fenômeno em si, a liminaridade, 

incluindo as interações do sujeito liminoide com o fenômeno. Inicialmente estes 

conceitos surgem no âmbito das considerações e preocupações quanto ao viver em 

liminaridade e, com as quais, são planeadas as ações envolvidas na pesquisa. Num 

plano subsequente, em analogia aos ritos de passagem consagrados, tornam-se os 

próprios ritos liminares e passam a significar os ritos de memória, ritos de identidade, 

ritos de tempo e ritos de exílio. O uso da palavra/conceito aspiração dar-se pela sua 

mais elementar compreensão, como um desejo intenso de conseguir atingir um 

objetivo. 
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4.1 Depoimento II - A qualidade do que é desejo  
 

 

A aspiração a que me refiro nesta fase do rito não está associada a um tipo de 

atitude moral coletiva, não estipula um grau de êxito a ser atingido numa escala social, 

não reflete o que é costume acontecer em diferentes setores da atividade humana 

onde o nível de aspiração é medido pelo grau de ambição exposto pelo sujeito. 

Aspiração, neste trabalho, não se conjuga com ambição e sim com desejo, quero 

dizer, alia-se ao significado de querer, quando reflete vontade, ou ao sentido de 

propósito, quando a encara como um desígnio, ou ainda, e principalmente, pactua 

com a acepção de atração, pois, sem haver graus de excitação e volúpia, é produto 

semântico daqueles que sentem aspiração pela aspiração, ambição pela cobiça.  

Aspiração, no caso, é a excitação e a volúpia de quem sente desejo pela alegria, 

beleza pelo desejo e alegria pela beleza; sem tesão não há solução (FREIRE, 1987). 

Deste modo, a ideia de aspiração reivindica a inquietante assertiva de Roberto Freire 

(1927-2008), quando este afirma: “Descobri que é chegada a hora de acrescentarmos 

ao tempo e ao espaço mais uma dimensão fundamental à vida no universo: o tesão” 

(ibid., c.capa). Assim, para o período liminar, onde espaço e tempo delimitam-se pela 

localização do fenômeno e pelo aspecto transitório do rito, acrescenta-se a aspiração 

como uma dimensão capital à sua tangibilidade.   

Isto posto, agora que me encontro aterrado na outra margem do Atlântico, os 

anos em terras estrangeiras e todo o percurso vivenciado são percebidos, além de 

tempo e espaço de um rito de passagem, como uma zona liminar entre dois estados 

diferentes de existir, uma fronteira entre dois mundos desenhada pelo desejo, alegria 

e beleza.  

Neste ponto da trajetória, cumprido os rituais de separação, desembarco ao 

norte de Portugal e a condição liminar de um sujeito fora do mundo inaugura a época 

dos ritos liminares. Os rituais de entrada e de reconhecimento, e outros relacionados 

ao processo de adaptação avolumam-se e seguem códigos de conduta que me 

imponho ou que tento sistematizar, porém, em um ritualismo que dispensa os 

exageros pelas regras e que não imputa comportamentos padronizados. Embora 

busque referências teóricas em ritos estabelecidos, Fora do Mundo não se espelha 
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fisicamente em nenhum outro, não repete normas que justifiquem meios ou dogmas 

que profetizem os fins. Um evento ritual, em geral, determina uma situação em que a 

pessoa submete-se com disciplina a um roteiro preestabelecido que institui uma 

ordem cronológica das ações válidas, e que, em paralelo, projetam estratégias para 

evitar expor o noviço a situações frustrantes. Em Fora do Mundo, há de facto um poder 

externo disciplinador exercido por normas institucionais, contudo, a performance ritual 

é autônoma, fundada na observação, participação e reflexão.  

Após a aterragem em Portugal os rituais de entrada acontecem de imediato. 

Ainda no Aeroporto, o noviço participa da cerimônia de apresentação do Passaporte 

ao agente responsável pela fiscalização das fronteiras. Após fazer o levantamento da 

mala de 32kg onde trancou parte da sua vida, o noviço é separado do grupo maior de 

viajantes e, por critério de nacionalidade, é orientado a seguir a fila dos que não 

pertencem ao Espaço Schengen44, talvez a sua primeira communitas, e ele o faz 

disciplinarmente. Todos seguem em fila orientados por sinalizações bilíngues e por 

um caminho delimitado por barras verticais de metal interligadas por tiras plásticas 

pretas. Embora acredite que tenha cumprido todas as demandas do rito de separação 

e que esteja apto a prosseguir no processo transitório, sente uma pequena aflição 

enquanto espera a confirmação dos esforços empreendidos para chegar a este 

momento.  

Em ordem, um a um, os recém-chegados são colocados diante do encarregado 

pelo gesto pacificador de suas aflições, o carimbo que autoriza a saída daquele 

espaço do aeroporto, ou melhor, a entrada definitiva para a dimensão liminar. O 

agente olha para o noviço, o noviço sorri, o agente olha o Passaporte, o noviço o 

acompanha atentamente, o agente repete ritualmente este gesto algumas vezes e 

depois carimba, o noviço sorri novamente. Finalizando, o agente deseja-lhe as boas-

vindas. Abrem-se as portas. Rompem-se as soleiras. Não demora e ele percebe que 

toda a agitação da despedida ficou para traz e que agora é hora de atentar para as 

condutas rituais subsequentes. A saber: apresentar-se ao Serviço de estrangeiros e 

fronteiras, SEF, apresentar o Passaporte e os demais documentos colhidos e as taxas 

pagas ao consulado português no Brasil. Pagar novas taxas. Fazer o NIF, número de 

                                            
44 O Acordo de Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras 
e livre circulação de pessoas entre os países signatários. 
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identificação fiscal. Apresentar-se à Universidade do Porto, apresentar Passaporte, 

documentos, taxa de matrícula e seguro. Apresentar-se à cidade inscrevendo-se na 

freguesia onde encontrou morada. Apresentar-se às pessoas, ao vizinho, ao senhor 

da cafetaria ao lado ou à senhora do pequeno mercado com frutas da estação. Estes 

rituais de apresentação, intensos nesta fase inicial, dar-se-ão ao longo do rito de 

passagem com frequência, quero dizer, invariavelmente o sujeito liminoide é 

convidado a revelar sua origem, as razões do seu desterro e, se algum dia, haverá de 

retornar para casa. 

Os rituais de reconhecimento e adaptação que se seguiram foram efetivados, ou 

melhor, complementados em longas caminhadas pela cidade do Porto. A estratégia 

adotada para compor estes ritos exploratórios foi a de percorrer a cidade a pé, andar 

o maior número possível de ruas, ladeiras, escadarias, becos, bairros e freguesias. 

Caminhar. Mencionei anteriormente o sentimento que tomava aqueles primeiros dias,  

do tempo de encantamento e de descobrimento muito próprio aos aprendizes; das 

ruas, que inicialmente formaram um emaranhado de retas e curvas a confrontar a 

sagacidade do neófito para decifrar labirintos; das praças e das calçadas que 

convidam a todo instante o viajante desbravador a docilizá-las. Discorri sobre uma 

cidade que revelou-se em benefício do noviço, com uma estética e uma geografia que 

mais o acolhe do que repele, pois, dadas as semelhanças físicas com sua terra, no 

relevo, nas ruas de pedra da baixa, no casario secular e nas pessoas, promove um 

natural acolhimento que suaviza o período de adaptação.  

Relembro o peregrino, citado no capítulo sobre as viagens, e percebo as 

caminhadas como uma devoção à cidade. Apoiado em boas expectativas, cruzo 

fronteiras para alcançar graças em terras estrangeiras. Vejo-me também no andarilho 

com seu espirito nômade, e me dedico às errantes jornadas e ao vagueio sem rumo. 

Torno-me um sujeito observador que desfruta do anonimato, um flâneur45(vadio), um 

sujeito de prerrogativas que faz da cidade e transeuntes o seu universo. Uma 

circunstância onde, segundo Baudelaire (1821-1867), evidenciam-se os espíritos 

independentes.  

Para o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo 
fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no 

                                            
45 Flâneur in: Dicionário infopédia de Francês - Português. Porto: Porto Editora, 2003-2018. Disponível 

em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/frances-portugues/flâneur. Acedido em 24/09/2018. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/frances-portugues/flâneur
https://www.infopedia.pt/dicionarios/frances-portugues/flâneur
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infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se em casa onde quer que se 
encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao 
mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, 
apaixonados [...]. (BAUDELAIRE, 2006, p.857). 

Vaguear e ver o mundo é então a estratégia para conhecer e adaptar-se. Para 

isso, o caminhar repetido foi ferramenta de grande valia. Ao fazê-lo exploro os cafés, 

as pastelarias e as confeitarias. Conheço os restaurantes, os cardápios e experimento 

os sabores. Leio notícias em jornais expostos em bancas e fico a par dos 

acontecimentos. Conheço as celebridades locais. O clima e as suas nuances se 

apresentam contiguamente, o vento surpreende no dobrar de esquinas. Os grafites 

retidos em paredes e muros sinalizam a presença e/ou reivindicações de diferentes 

grupos. Cartazes fixados sob placas que os proíbem divulgam espetáculos, 

manifestações públicas, greves e festas aldeãs. Resíduos deixados nas calçadas 

comprovam o passeio de pets. Os carros elétricos demonstram Os jovens discentes 

e suas inapagáveis vestes e capas negras anunciam uma forte presença universitária. 

A onipresença do azulejo ressignifica um dado cultural difundido em minha cidade 

desde o tempo de colônia. Enfim, as pessoas, o idioma e a pronúncia Lusitânia são 

daquelas curiosidades também desenhadas pelo desejo, alegria e beleza.  

Neste ponto do percurso do rito de passagem, no exame permanente de um 

estado subjetivo de liminaridade, elejo quatro conceitos auxiliares à interpretação de 

estímulos associados à percepção das coisas experienciadas e acumuladas na fase 

liminar, e que, na sequência do rito, passam a nortear os ritos liminares. Deste modo, 

memória, identidade, tempo e exílio, são os conceitos ‘rituais’ que conjugam com o 

estado de liminaridade e acrescentam contributos ao pensamento teórico e a prática 

artística.  

Percebo logo nos primeiros dias de desterro que uma pessoa em condição 

liminar está vulnerável a enfrentamentos com situações recorrentes nos rituais de 

passagem, isolamento, separação e invisibilidade por exemplo, assim, as ideias 

compartidas com estes quatro conceitos participam do exercício de entendimento 

destes enfrentamentos. Deste modo, sob a ótica dos mecanismos rituais, a fase 

liminar marca-se pela suspenção de uma anterior rotina de compromissos 

calendarizados e propôs de imediato as primeiras reflexões acerca de estar a viver 

em um outro modo de tempo; o facto de habitar uma nova paisagem tão ausente de 

referenciais sociais e históricos me conduziu às memórias como fosse um barco a 
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buscar um porto seguro; o instinto de sobrevivência e o desejo de integrar-me a uma 

nova sociedade, mesmo que temporariamente, reivindicou a soma de novas 

identidades àquelas com as quais havia embarcado no Brasil; e a distância física de 

tantos afetos e de importantes acontecimentos em minha terra, me fez recorrer à ideia 

de um auto exílio criativo como estratégia de sobrevivência. 
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4.2 Rito de Memória 

 
Quando é a memória que respira, 

Todos os cheiros são bons. 

                                                                                                                         Gaston Bachelard 

 

Richard Schechner (1934-), professor, diretor de teatro e um dos fundadores da 

disciplina Estudos da Performance na New York University, concilia o seu trabalho em 

antropologia com abordagens contemporâneas de diferentes modos de performance, 

inclusive o ritual. Em seus estudos o autor observa que: 

[...] qualquer evento, ação ou comportamento pode ser examinado “como” 
performance. Usando a categoria “como”, a performance tem vantagens. É 
possível considerar as coisas provisoriamente, em processo e conforme elas 
mudam ao longo do tempo46. (SCHECHNER, 2013, p. 48).  

Logo, o conceito de ritual em Fora do Mundo, do ponto de vista da antropologia 

de Schechner, é uma performance, e, por isso, referencio o pensamento do autor. 

Para Schechner a conduta ritual humana está associada à conservação de memórias 

coletivas e individuais por parte dos componentes de uma sociedade ou grupo social. 

Schechner observa que “[...] rituais são memórias coletivas codificadas em ações”47 

(2013, p. 52). Assim, quando o autor determina o ritual como sendo “memórias em 

ação”, instaura o encadeamento de uma memória viva que, tal como se refere 

Bachelard (1996), está para além das lembranças ou dos reconhecimentos, ou seja, 

deriva também do corpo, dos objetos e das normas utilizadas ao longo da ação ritual. 

Em sua expressão primeira, o ritual mostra-se, quase sempre, de feitio transgressor à 

realidade cotidiana e como animação da memória individual ou coletiva. Se, para 

Victor Turner (1974) o ritual é entendido ao nível da interpretação dos símbolos, para 

Schechner o que preocupa no ritual é a representação da memória em ação. As 

normas, as expressões, as palavras são, para o autor, a memória viva das pessoas 

envolvidas no rito. Enquanto Turner entende que os rituais apresentam símbolos que 

expressam memórias, o que Schechner percebe são as memórias expressas e 

existentes no corpo. Memórias que Candau encarregou-se de sistematizar a partir da 

noção de protomemória, memória e metamemória, noções sobre as quais falarei 

adiante. Neste ponto do rito Fora do Mundo, o giro às reminiscências compartilha das 

                                            
46 (tradução própria) 
47 (Idem) 
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ideias de Schechner e dirige-se ao encontro dessas memórias inscritas no corpo 

histórico e nas suas manifestações. 

Mencionei anteriormente que o facto de habitar uma nova paisagem - em 

circunstância liminar - tão ausente de referenciais sociais e históricos, ativou recursos 

da memória na busca por um Porto seguro onde pudesse atracar-me. Pensava que 

encontrar caminhos em um contexto sem memória poderia acarretar em um 

deslumbre típico das coisas que vivenciamos pela primeira vez, e, tal qual um 

navegante que não possui as devidas cartas náuticas, poderia viver um ‘sem rumo’ 

que me remetesse apenas para o presente, numa viagem contínua que nada mais 

fizesse senão tardar o futuro.  

Interessava-me pela memória que, segundo Ecléa Bosi, vincula o “corpo 

presente com o passado” (1994, p. 46) e que, ao mesmo tempo, interfere nos 

processos das representações cotidianas. Ademais, Maurice Halbwachs (2013) já 

havia notado que a memória é coisa do presente, uma vez que se realiza no presente, 

por sujeitos do presente conectados a empenhos e aspirações do presente. Henri 

Bergson (1999), corroborando com o pressuposto do recurso à memória como 

estratégia de sobrevivência, afirmara que a memória “[...] tem por função primeira 

evocar todas as percepções passadas análogas a uma percepção presente, recordar-

nos o que precedeu e o que seguiu, sugerindo-nos assim a decisão mais útil” (p. 266), 

e assim, “nossa memória escolhe sucessivamente diversas imagens análogas que 

lança na direção da percepção nova” (ibid., p.116). Bosi acrescenta: “[...] pela 

memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as 

percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o 

espaço todo da consciência” (1994, p. 46).  Atracar-me exigia segurança e 

discernimento, e a memória, literal e metafórica, fez-se posto de amarração. Assim os 

experimentos artísticos pensados sob estas perspectivas e apresentadas neste 

capítulo, incorporam estas reflexões sobre o tema. 

Estou a falar de uma memória que se apresenta como uma competência 

individual conexa a representações, práticas e maneiras sociais e que se relaciona 

diretamente com a identidade. Para tanto, a obra do antropólogo Joël Candau, 

Memória e Identidade (2016), é referência tanto pela análise de dois importantes 

conceitos presentes nesta pesquisa, como pelas relações traçadas pelo autor entre 

memórias individuais e coletivas. Joël Candau é professor de Antropologia da 
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Universidade de Nice Sophia Antipolis e, no campo da Antropologia Cognitiva, 

pesquisa temas das diversas formas de memória, assinalando, de maneira especial, 

os aspectos protomemoriais, memoriais e metamemoriais. A distinção destas três 

qualidades (níveis) de memória, por força das circunstâncias, evocou relações com 

as três fases requeridas pelos ritos de passagem, e estabeleceu tratativas com as 

memórias que, de algum modo, tento compartilhar neste trabalho. Em Candau o 

enfoque sobre o assunto é antropológico, a memória é debatida sob uma perspectiva 

social e cultural, e o individual e o coletivo suscitam questões no compartilhamento de 

lembranças; pontos que dão contornos ao tema, às anamneses. Mais uma vez, as 

diferentes manifestações da memória, permitiu-me, em exercícios de (re)visitação de 

lembranças, recorrer à protomemória, à memória propriamente dita e à metamemória 

sempre que o presente, espontâneo e/ou involuntário, evocou registros do passado.    

Candau compreende a protomemória como uma espécie de “memória social 

incorporada” (2016, p. 22) - memória de baixo nível, nomeia o autor - que se relaciona 

às circunstâncias da vida, e que, “no âmbito do indivíduo, constitui os saberes e as 

experiências mais resistentes e mais bem compartilhadas pelos membros de uma 

sociedade” (ibid., p. 22). Estas memórias incorporadas são, na prática, os gestos, a 

linguagem, as expressões corporais, as condutas, enfim, comportamentos e 

competências cujo exercício é efetivado “quase sem uma tomada de consciência” 

(ibid., p. 23), quase que involuntariamente, sem um ajuizamento ou análise prévia. A 

protomemória “se constitui por dispositivos e disposições inscritas no corpo. Podendo 

determinar atitudes e condutas, a transmissão [...] se faz sem pensar, age sobre os 

indivíduos de maneira involuntária, advém da imersão na sociedade” (ibid., p. 119). 

 Para Candau, sob o conceito de protomemória assenta a memória-hábito da 

qual fala Bergson (1999) e/ou a inteligência profunda que, “de acordo com Marcel 

Jousse48, permite ao cavaleiro lutar ‘sem se preocupar com sua montaria’” (CANDAU, 

2016, p. 22). Candau aponta os múltiplos saberes partilhados entre memória social 

compartilhada, memória-hábito e outras aprendizagens: 

Técnicas do corpo que são o resultado de uma maturação ao longo de várias 
gerações, memórias gestuais que no sistema nervoso central são o resultado 
do fortalecimento ou enfraquecimento de conexões sinápticas, esquemas 
sensório-motor piagetianos, rotinas, estruturas e dobras cognitivas, cadeias 
operatórias inscritas na linguagem gestual e verbal – acontecendo na 

                                            
48 Marcel Jousse, Antropologie du geste, Paris, Gallimard, 1974 apud CANDAU, 2016, p.22. 
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‘penumbra’ diferente do automatismo, mas onde o exercício do julgamento 
não é realizado – transmissão social que nos ancora em nossas práticas e 
códigos implícitos, costumes introjetados no espírito sem que neles se pense 
ou sem que disso se duvide, traços, marcas e condicionamentos constitutivos 
do ethos49 e mesmo alguns aspectos que jamais são verbalizados. (ibid., p. 
22) 

A protomemória de Candau encontra-se com o Senso Prático50 de Bourdieu, 

pelas mãos do autor que afirma: “o habitus51 depende, em grande parte, da 

protomemória, e Bourdieu descreveu bem ‘essa experiência muda do mundo [...]’” 

(CANDAU, 2016, p.22). Para Bourdieu (2009), a quem os “[...] condicionamentos 

associados a uma classe particular de condições de existência produzem habitus” (p. 

87), essas práticas silenciosas e tão comuns às pessoas são: 

[...] sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como 
princípios geradores e organizadores de práticas e representações que 
podem ser objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor a intenção 
consciente de fins [...] (BOURDIEU, 2009, p. 87).  

Bourdieu descreve os conhecimentos primários que norteiam o habitus como 

sendo notas que lembram técnicas do corpo e da linguagem que, por sua vez, reagem 

a estímulos verbais e mecânicos que fazem funcionar tudo o que depende de 

disposições corporais. Disposições estas que, incorporadas de maneiras 

permanentes pelo indivíduo, resultam em uma héxis corporal que, agrupada, torna-se 

“[...] disposição permanente, maneira durável de se portar, de falar, de andar, e, dessa 

maneira, de sentir e de pensar” (BOURDIEU, 2009, p. 114). Ainda sobre a relação 

entre protomemória e habitus Candau acrescenta que, quando “[...] andamos de 

bicicleta sem cair ou saudamos uma pessoa que encontramos na rua adotando uma 

gestualidade incorporada, da qual nem nos damos conta: devemos isso à 

protomemória” (2016, p. 23). Diante disso, a protomemória e o habitus, interpretados 

como dispositivos conceituais, contribuem na interposição entre a subjetividade 

individual e as sujeições sociais. São noções que, embora tratados aqui como um 

conjunto de coisas concebidas no passado e direcionadas para ações do presente, 

possibilitam um encadeamento de interpretações. Neste ponto, pensar nos 

                                            
49 Ethos – (Antropologia) Disposição, caráter, valores, ideias ou crenças fundamentais e peculiares a determinado 
povo, cultura ou época que influenciam suas manifestações e expressões artísticas e culturais. Modo de ser, 
natureza (emocional, moral, intelectual) habitual de um indivíduo. Fonte: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/etos/. Acedido em 17/01/19 
50 (Bourdieu, 2009) 
51 O conceito de habitus surge, na obra de Bourdieu, no âmbito de sua reflexão sobre a Sociologia da Educação 
(Nogueira & Nogueira, 2004). 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/etos/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/etos/
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aprendizados primários como ferramentas conceituais, auxilia a refletir sobre os 

predicados de identidade e sobre as características de uma experiência 

autoetnográfica.  

Referir-me antes que, quando desembarquei na cidade do Porto, no verão de 

2015, pensava que a memória seria uma faculdade com a qual iria tentar projetar um 

futuro, por conta disto, trazia a lastro imensas recordações. Desembarquei devotado 

a esta protomemória descrita por Candau, à rememoração de hábitos que, de certa 

maneira, me moldam. Entendia que a suspensão desta memória específica poderia 

promover alterações da memória propriamente dita, o segundo nível de memória 

descrita por Candau. E, se por razões diversas – um desterro prolongado por exemplo 

- a transmissão protomemorial tornasse descontínua, ocasionada pelo desalinho 

social em que me encontrava, poderia acarretar em consequências não ansiadas para 

este momento da minha vida. Penso que, caso não possam ser ativadas, algumas 

configurações de “memórias explícitas, mesmo a repetição daquelas que são 

incorporadas, estão, a mais longo termo, ameaçadas” (CANDAU, 2016, p. 121), ou 

seja, a liminaridade tornar-se-ia prenúncio de esquecimento.  

Notava a presença destas disposições como um agente ativo nos movimentos 

de chegada e adaptação, quase uma norma ritual de (auto)acolhimento. Não subtrairia 

- não conscientemente - as minhas maneiras adquiridas com esforço e tempo, mas 

permaneceria ao dispor de novas e outras tantas que se dispusessem a um exercício 

de soma, ou seja, de acrescer aprendizados. Como um brasileiro, natural da Bahia, 

tenho comigo, na memória, predicados próprios de quem nasce por lá: baiano, com 

ascendência espanhola, portuguesa e indígena52, um legítimo soteropolitano53, um 

sujeito miscigenado, oficialmente pardo na cor, adepto da comida e demais costumes 

locais, apreciador das águas do mar e dos rios, um deísta na cidade de todos os 

santos54, artista e professor. Na prática, em um contexto ritual imaginado, visitava a 

memória e abraçava as novas lembranças na (re)construção de uma história pessoal, 

quero dizer, reinventava-me a partir da experiência de viver em Portugal.   

                                            
52 Não disponho de documento que comprove esta informação, mas sustento-a com base em um profundo 
desejo de sê-lo. 
53 Gentílico usado para o indivíduo que nasce na cidade do Salvador, capital da Bahia. 
54 A cidade do Salvador localiza-se às margens da Baia de todos os Santos. 
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Desta forma, pela protomemória, o corpo presente mantinha-se vinculado com o 

passado conforme preconiza Bosi. Contudo, embora Candau afirme que a 

transmissão deste tipo de memória se dê, não de uma forma explicita, mas por efeito 

de imergências que ocorrem desde a primeira infância, acreditava na capacidade de 

reprodução imputada a este tipo de memória também pelo aspecto da apropriação, 

além do sentido da transformação. Quero dizer, acalentava-me, com vista nos 

processos das representações cotidianas, a possibilidade de estar a absorver e, 

consequentemente, a inscrever no corpo, pela via da imersão e convívio social, as 

memórias locais. Para mais, Bourdieu já havia assinalado: “[...] é apenas porque a 

herança se apropria do herdeiro que o herdeiro se apropria da herança” (BOURDIEU 

apud CANDAU, 2016, p. 119). Como partícipe único de um processo ritual imaginado 

para o período de doutoramento, compactuava com a seguinte assertiva de Candau, 

embora objetivasse, entre a aprendizagem de novos saberes (experiências 

resistentes) e a evocação de memórias propriamente ditas, a continuidade do 

indivíduo, do ‘eu’, compartido entre passado e presente, entre sociedades e grupos 

desiguais: 

Esta forma de transmissão é particularmente atuante em numerosos rituais 
humanos (como os de passagem, por exemplo), evoca a ordem social ao 
mesmo tempo em que evoca a memória com o objetivo de afirmar a 
continuidade de uma sociedade ou de um grupo. (CANDAU, 2016, p. 119-
120) 

O segundo nível de memória descrito por Candau – a memória propriamente dita 

- trata-se de uma ação voluntária de lembrança ou recognição. O autor explica: 

A memória propriamente dita ou de alto nível, [...] é essencialmente uma 
memória de recordação ou reconhecimento: evocação deliberada ou 
invocação involuntária de lembranças autobiográficas ou pertencentes a uma 
memória enciclopédica (saberes, crenças, sensações, sentimentos etc.). 
(ibid., p. 23) 

A memória de alto nível é a memória que, por motivos diversos, decidimos 

lembrar voluntariamente: um acontecimento em nossas vidas, uma história que nos 

foi contada, um aprendizado antigo, outro mais recente, a primeira vez de qualquer 

coisa, um amigo que não vemos há muito tempo; ou, a memória à qual, também por 

fatores diversos, remetemo-nos quando somos provocados - um sabor que traz 

lembranças, um rosto familiar que faz reviver antigas amizades, um nome que remete 

lugares de infância. Candau acrescenta que a memória de alto nível, composta 

também de esquecimento, beneficia-se de “[...] extensões artificiais que derivam do 
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fenômeno geral de expansão da memória” (2016, p. 23). As expansões e extensões 

da memória configuram-se na contemporaneidade através dos muitos canais por onde 

aportam informações e experiências no sujeito. Estes dados inscrevem-se na 

memória e estabelecem-se por meio dos aprendizados, por exemplo, o saberes 

enciclopédicos mencionado por Candau. Por um lado, informações tão generalizadas 

cujo volume e meios disponíveis apresentam-se como um dos maiores fenômenos da 

atualidade, por outro, acontecimentos igualmente marcantes que, no caso do noviço 

de Fora do Mundo, vão desde uma manifestação de extremismo político e suas 

consequências coletivas até a experiência pessoal de viver em outro país. Sobre esta 

dupla natureza da memória de alto nível, ou seja, o seu caráter repartido entre a 

recordação e o reconhecimento, Candau faz uma síntese: “em nossa vida cotidiana, 

mobilizamos regularmente múltiplas lembranças, recentes ou antigas, e temos por 

vezes a sorte ou a infelicidade de conhecer experiências proustianas55 [...]: temos aqui 

as duas formas de memória de alto nível” (2016, p. 24). 

Na medida em que tomava consciência da cidade do Porto e construía um 

cotidiano conectado a um novo desejo de cidade, invocava diferentes formas de 

memória propriamente dita: reavivava as memórias mais pragmáticas – datas, 

trabalhos, senhas (passwords), nomes, números; remexia as lembranças à medida 

que os encontros com a nova cidade iam acontecendo – na minha cidade também 

temos uma Igreja do Bonfim no alto de uma colina, lá, lavamos as escadarias da igreja 

numa grande festa em Janeiro; e conhecia os encantamentos, as experiências 

proustianas, quando os assemelhamentos ativavam recordações há  tempos 

guardadas – as Tripas à moda do Porto me transportaram para as feiras e os 

mercados populares da cidade do Salvador onde come-se as melhores Dobradinhas, 

uma comida local muito semelhante às Tripas Portuenses. Assim, seguia o enunciado 

de Flusser (2004) sobre como sobreviver com criatividade, e a memória propriamente 

dita encarregou-se das coisas que cabiam às recordações e aos reconhecimentos. 

Flusser propõe a troca de informações entre passado e presente, numa dinâmica que 

envolve duas formas de memória de alto nível: exílio e criatividade. O autor esclarece: 

“[...] a criação de informações novas depende da síntese de informações anteriores. 

                                            
55 Marcel Proust (1871-1922), autor de “Em busca do tempo perdido”, creditou ao Madeleine, um típico bolinho 
de limão francês, a recuperação de sua memória de infância. Essa experiência tornou-se marcante para o autor 
pois fez com que Proust retomasse a sua atividade de escritor.  

 



130 
 

Essa síntese consiste na troca de informações e seu armazenamento em memórias 

individuais ou coletivas” (2004, p. 4). Assim, as expressões artísticas que trazem 

reflexões sobre a memória, neste trabalho, conjeturam pelo menos uma dessas três 

modalidades de ação: troca, síntese e armazenamento, e, adentrando à poética do 

devaneio, encontram esteio em Bachelard que, mais romântico que Flusser, propunha 

algo semelhante: a fusão de memórias novas e antigas para o surgimento de uma 

terceira, uma memória viva. Bachelard devaneia: 

 

Quando aceitamos ser animados por imagens novas, descobrimos irisações 
nas imagens dos velhos livros. As idades poéticas unem-se numa memória 
viva. A nova idade desperta a antiga. A antiga vem reviver na nova. (1996, p. 
25-26) 

 

Ostrower (2004, p. 19) acrescenta: “nossa memória seria, portanto, uma 

memória não-factual. Seria uma memória de vida vivida. Sempre com novas 

interligações e configurações, aberta às associações”. Considerando que as 

associações decorrem de estímulos de uma ‘vida vivida’, e que este fenômeno 

acontece de maneiras diferentes entre diferentes pessoas, alcança-se a terceira forma 

de manifestação da memória proposta por Candau, a metamemória.  

A metamemória é uma ideia alusiva à faculdade de memória e, diferente das 

duas anteriores, se organiza como uma memória reivindicada a partir de concessões 

a estímulos, e isso a relaciona com aspectos que dizem respeito à construção de 

identidade. Quero dizer, reflete as diferentes maneiras como cada indivíduo interpreta 

e representa as suas lembranças e, fundamentalmente, o que fazem com elas. 

Enquanto a “protomemória e a memória de alto nível dependem diretamente da 

faculdade da memória, a metamemória é uma representação relativa a essa 

faculdade” (CANDAU, 2016, p. 23). O autor define assim o ultimo nível de sua 

proposta taxionômica: 

 

A metamemória, que é, por um lado, a representação que cada indivíduo faz 
de sua própria memória, o conhecimento que tem dela e, de outro, o que diz 
dela, dimensões que remetem ao ‘modo de afiliação de um indivíduo a seu 
passado’ e igualmente, [...] a construção explicita da identidade. A 
metamemória é, portanto, uma memória reivindicada, ostensiva. (ibid., p. 23). 

Candau complementa: “cada um de nós tem uma ideia de sua própria memória 

e é capaz de discorrer sobre ela para destacar suas particularidades, seu interesse, 
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sua profundidade ou suas lacunas: aqui se trata então da metamemória” (ibid., p. 24).  

Atento a questões que envolvem e relacionam representações e memória, bem como 

o propósito do compartilhamento, Candau entende que as duas primeiras instâncias, 

a protomemória e a memória propriamente dita, estabelecem-se como capacidades 

individuais que, segundo o autor, são impossibilitadas de serem compartilhadas, e 

que, apenas o terceiro nível, a metamemória, detém o estatuto de referir-se a uma 

memória compartilhada por constituir-se de representações da memória, e, desta 

forma, pode ser dividida. Contudo, acerca de uma memória coletiva, alerta Candau: 

“toda tentativa de descrever a memória comum a todos os membros de um grupo a 

partir de suas lembranças [...] é reducionista, pois ela deixa na sombra aquilo que não 

é compartilhado” (ibid., p. 34). A sistemática proposta por Candau é válida para as 

memórias individuais, porém não é aplicável ao nível dos grupos ou sociedades. 

Segundo o autor:  

Nenhum grupo é capaz de ter uma memória procedural mesmo que ela possa 
ser comum, compartilhada pelos membros desse mesmo grupo. Nenhuma 
sociedade come, dança ou caminha de uma maneira que lhe seja própria, 
pois apenas os indivíduos, membros de uma sociedade, adotam maneiras de 
comer, dançar ou caminhar que, ao se tornarem dominantes, majoritárias ou 
unânimes, serão consideradas como característica da sociedade em questão. 
Por consequência, em nível de grupos, apenas a eventual posse de uma 
memória evocativa ou da metamemória pode ser pretendida. (ibid., p. 24). 

 Deste modo, entre a fusão de memórias novas e antigas, retomando Bachelard, 

aceitava - e os meus devaneios incluíam o conceito de grupo - ser animado por 

imagens novas ao mesmo tempo em que redescobria memórias distanciadas e, por 

consequência, unia as idades poéticas, passado e presente, na elaboração de uma 

memória viva. O antigo era despertado pelo novo pela posse das memórias 

evocativas. O antigo revivia no novo no exercício da metamemória. A memória 

recorrida refazia-se no presente e, no decorrer do rito de passagem, foi importante 

para o desenho das fases preliminar e liminar, e para a projeção de uma reagregação 

no momento pós-liminar.  

Entre fusões e expansões, a memória foi anteparo para intenções e 

preocupações que acompanharam todo o processo ritual: em termos pessoais 

intencionava a lembrança das convicções, das vontades e dos propósitos, enquanto 

no conjunto das relações sociais que estabelecia, desejava compartilhá-las entre 

gestos, indícios, marcas, escritos e imagens. E assim o fiz, ou tentei fazer, tanto nas 
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experiências vividas como nas práticas artísticas: um processo de compartilhamento 

de memórias, de publicização através de experimentos artísticos, que faz distinção 

entre o individual e o coletivo. Algo próximo dos processos de propagação das ideias 

descritos por Dan Sperber (1942-) e trazidos ao contexto por Candau: 

Sperber distingue os processos intraindividuais e os processos 
interindividuais do pensamento e da memória, ou seja, entre as 
representações mentais e as representações públicas. Ele coloca entre as 
primeiras as crenças, as intenções, as preferências, e entre as segundas os 
sinais, os enunciados, os textos, as imagens. Quando uma representação 
mental é comunicada de um indivíduo para o outro – a maior parte permanece 
própria a um indivíduo – ela se transforma em representação pública. 
(CANDAU, 2016, p. 37) 

De tal modo, a representação pessoal, mental, rememorada foi comunicada e 

transformada em representação pública através de imagens e textos. Felizmente, 

cabe ressaltar, a representação pública, quando memorizada, é “[...] transformada em 

representação mental pelos destinatários” (ibid., p. 37), o que configura um ciclo de 

representações e entendimentos onde, deste modo, é provável que duas pessoas 

dificilmente irão produzir a mesma interpretação para o mesmo acontecimento, ou que 

dois observadores compartilhem da mesma experiência diante de um trabalho 

artístico. Então, a obra permanece condicionada à comunicação estabelecida entre 

os sujeitos que tomam contato, pois existe no desígnio de anunciar significações 

latentes, acepções interindividuais e intraindividuais a serem consideradas.  

Para Umberto Eco (1989), a obra de Arte cumpre-se na poética da sugestão, 

complementando-se das contribuições interpretativas do observador. A obra é 

deliberadamente aberta ao fruidor. Eco defende o conceito de fruição (usufruir, 

desfrutar): “cada fruição é [...] uma interpretação e uma execução, pois em cada 

fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original” (1989, p. 40). Trata-se, 

portanto, de um conceito fundamentado na concepção formulada pelo autor de Obra 

Aberta que propõe, para o sujeito intérprete, detentor de memórias pessoais, o ponto 

central de um conjunto inesgotável de visões e compreensões sobre a obra. Eco diz: 

“[...] cada fruidor traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade 

particularmente condicionada, uma determinada cultura, [...] de modo que a 

compreensão da forma originária, se verifica segundo uma determinada perspectiva 

pessoal” (ibid., p. 40).  
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Do ponto de vista fenomenológico, adentrando à consciência imaginante 

proposta por Sartre (1996), compreende-se que um mesmo objeto pode servir à 

consciência de uma mesma pessoa de formas diferentes quando visto em ocasiões 

distintas, ou, considerando o olhar de duas pessoas, cada uma visando o mesmo 

objeto ao seu modo e a partir do seu repertório – consciência - pessoal, observa-se, 

quase sempre, um significativo contraste na maneira como o objeto se apresenta para 

cada pessoa.  

Deste modo, a imagem de uma paisagem pode ser ‘vista’ de várias formas: uma 

árvore pode suscitar leituras diversas acerca da sua natureza; pode o céu encontrar 

significados múltiplos em seus aspectos mais ou menos nebulosos; as nuvens, por 

sua vez, podem servir de acalanto para quem aprecia a chuva; a vegetação, pode 

servir de refúgio para o cansaço da paisagem urbana. Sartre, em sua fenomenologia 

da imagem, já havia alertado: “O que é visado não é nunca explicitamente o aspecto 

invisível da coisa, mas é um determinado aspecto visível da coisa a que corresponde 

um aspecto invisível” (SARTRE, 1996, p. 161), e que encontra correspondências 

distintas na memória de quem vê. 

Ao abordar a questão da representação pública e da fruição do objeto artístico, 

e valendo-se da retórica de Ernst Fischer - para quem a arte está condicionada à 

época em que surge - que diz: “para conseguir ser um artista, é necessário dominar, 

controlar e transformar a experiência em memória, a memória em expressão, a 

matéria em forma” (FISCHER, 2002, p. 14), alcança-se outro ponto em causa para o 

tema, as convergências entre Memória e Artes Plásticas.  Para isso, o conceito de 

Imagem Dialética proposto por Walter Benjamin (1892-1940) adiciona contributos ao 

tema. 

Em sua obra Passagens, Benjamim propõe o conceito e o define: “a imagem 

dialética é uma imagem que lampeja. É assim, como uma imagem que lampeja no 

agora da cognoscibilidade, que deve ser captado o ocorrido” (2009, p. 515). É imagem 

que resulta do encontro entre o entre passado e o (no) presente. Como num clarão, a 

imagem se revela numa espécie de epifania que apela ao compreensível e ao 

reconhecível, e, por vezes, conferindo qualquer coisa de momentâneo à percepção. 

Para Benjamim, “ser dialético [caminhar entre as ideias] significa ter o vento da história 

nas velas. As velas são os conceitos. Porém, não basta dispor das velas, o decisivo é 

a arte de posicioná-las” (ibid., p. 515), assim, ao posicioná-las, as imagens dialéticas 
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apontam indícios de criticidade derivadas do confronto entre temporalidades. 

Benjamin alerta que a imagem não abrevia-se de uma simples epifania que conjuga o 

passado pelo presente ou vice-versa. Necessariamente, ela acontece de uma 

percepção a partir do confronto entre ideias antagônicas. O autor diz:  

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança 
sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra 
o agora num lampejo, formando uma constelação. [...] enquanto a relação do 
presente com o passado é puramente temporal, a do ocorrido com o agora é 
dialética - não de natureza temporal, mas imagética. (2009, p. 505) 

 A esta dialética – imagética - marcada pelo confronto entre o ocorrido e o agora, 

Gagnebin (1949-) acrescenta: 

...o passado nunca volta como era, na repetição de um pseudo-idêntico. Ao 
ressurgir no presente, ele se mostra como sendo, ao mesmo tempo, 
irremediavelmente perdido enquanto passado, mas também como 
transformado por este ressurgir:  o passado é outro e, no entanto, semelhante 
a si mesmo. Por isso sua imagem não é simples cópia, reprodução do 
mesmo.  É uma imagem dialética, como a chama Benjamin. (GAGNEBIN, 
1993, p. 47) 

A autora ainda esclarece: 

Dialética porque junta o passado e o presente numa intensidade temporal 
diferente de ambos; dialética também porque o passado, neste seu ressurgir, 
não é repetição de si mesmo; tampouco pode o presente, nesta relação de 
interpelação pelo passado, continuar a ser igual a si mesmo. (ibid., p. 47) 

Esta noção de imagem dialética também foi trabalhada por George Didi-

Huberman (2010) em sua concepção sobre imagem crítica. Neste ensaio o autor  

identifica aspectos correlativos entre o conceito Benjaminiano e a fenomenologia do 

ver. Sobre as afirmativas acima, Didi-Huberman admite: “não há [...] imagem dialética 

sem um trabalho crítico da memória, confrontada a tudo o que resta como ao indício 

de tudo o que foi perdido.” (2010, p. 174).  Para Didi-Huberman, “[...] o ato memorativo 

em geral, o ato histórico em particular, colocam [...] fundamentalmente uma questão 

crítica, a questão da relação entre o memorizado e seu lugar de emergência” (ibid., p. 

175-176) o que, na execução dessa memória, obriga-nos a um ‘dialetizar’ permanente 

e a mantermo-nos naquilo que o autor nomeia de “elemento de uma dupla distância” 

(ibid., p. 176), quer dizer, por uma lado o objeto memorizado “reencontrado”, passível 

de manipulações e classificações, por outro lado, o lugar agora aberto desse objeto, 

o solo originário como define o autor, “[...] desfigurado pelo fato mesmo de pôr-se a 

descoberto” (ibid., p. 176). Um aparente descompasso entre espaço e tempo onde a 

imagem dialética seria a imagem de memória que, “[...] produzida a partir dessa 
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situação anacrônica, seria como que sua figura de presente reminiscente” (ibid., p. 

176). Assim, a compreensão de imagens dialéticas, “[...] concreção nova, 

interpenetração ‘crítica’ do passado e do presente, sintoma da memória” (ibid., p. 177), 

é precisamente aquilo que produz a história. Na execução das minhas memórias, não 

intencionava a história universal, mas a formulação de uma história autônoma. 

Didi-Huberman recobra o postulado de Walter Benjamin e propõe algumas 

reflexões sobre os objetos artísticos. O autor interessa-se pelos efeitos e causas 

relativos ao ‘olhar’ e ao ‘ver’ quando o espectador posiciona-se diante de objetos de 

Arte e de suas imagens: “o que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que 

nos olha” (ibid., p. 29). Para o autor, a Arte remete estímulos interpretativos díspares 

que, com frequência, fascina os intérpretes por intencionar contatá-los com coisas que 

se encontram afora das aparências. Ela provoca um ver que retribui um olhar, que 

desafia o pensamento fruidor. Contudo, ao provocar certo desassossego desafiador, 

a imagem precisa sugerir um arrasto dos sentidos, com o objetivo de suscitar 

questionamentos sobre algo que já se encontra em nossa memória, quer dizer, rompe 

a solidez da crença para permitir o surgimento de outra forma/hábito de pensamento. 

Ao produzir alterações na forma/hábito e fomentando outros tipos de pensamento, a 

arte promove novas memórias: instiga em seus interlocutores, artista e fruidor, uma 

atitude propensa ao diálogo entre sentidos, memória e imagem, por exemplo.  

Didi-Huberman afirma que “[...] sempre, diante da imagem, estamos diante do 

tempo” (2015, p. 15), e, com base nas premissas de Benjamin, acredita que o 

confronto das imagens com a memória será sempre a causa dos arroubos dos 

sentidos causados pela Arte. Neste contexto, a memória, para além de simples 

repositório de experiências ou acervo de acontecimentos do passado, tornar-se-á 

também, objeto de ‘escavações arqueológicas’, que, em ‘lampejos’, resignifica o 

presente. Didi-Huberman diz:  

Diante de uma imagem - por mais antiga que seja -, o presente nunca cessa 
de se reconfigurar [...]. Diante de uma imagem - por mais recente e 
contemporânea que seja -, ao mesmo tempo o passado nunca cessa de se 
reconfigurar, visto que essa imagem só se torna pensável numa construção 
da memória, [...]. Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer 
humildemente isto: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante 
dela o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, 
o elemento da duração [durée],  A imagem tem frequentemente mais memória 
e mais futuro que o ser [étant] que a olha. (2015, p. 16) 



136 
 

Didi-Huberman acrescenta: “a imagem é [...] altamente sobredeterminada em 

face do tempo. Isso implica reconhecer, numa certa dinâmica da memória, o princípio 

funcional dessa sobredeterminação” (ibid., p. 25). 

Walter Benjamin percebe a presença de uma Aura nos objetos de Artes, “uma 

trama singular de espaço e tempo” (BENJAMIM apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 

147), uma popular e tradicional atmosfera capaz de realizar-se no presente da obra, 

mesmo o pensamento, o gesto, o espaço e a matéria tendo sido lançados no passado. 

Benjamim  afirma: “ter a experiência da aura de um fenômeno significa dotá-lo da 

capacidade de retribuir o olhar” (BENJAMIM, 2015, p. 14). Portanto, perceber essa 

condição aurática na Arte, é perceber que a mesma é constituída de um dobrado que, 

ao mesmo tempo em que a imagem, pela sua natureza de representação, torna 

presente algo que já está ausente, também possui a aptidão de retribuir o olhar e ativar 

memórias. Benjamim acreditava em um ‘poder da memória’ que se apresenta sob a 

espécie da memória involuntária, disse ele: “Entende-se por Aura de um objeto 

oferecido à intuição o conjunto das imagens que, surgidas da memória involuntária, 

tendem a se agrupar em torno dele” (BENJAMIM apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 

149). 

Desse modo, entre as ‘memórias em ação’ de Schechner e as memórias vivas 

de Bachelard, entre manifestações de protomemórias, memórias e metamemórias, a 

estratégia para alcançar o território da Aura, no âmbito de um trabalho em Arte, efetua-

se na dialética entre a percepção individual, reminiscências, decorrentes de 

impressões e estímulos avivados em instantes, e a indagações e hesitações histórico-

sociais do indivíduo no presente. 

No ambiente da Arte Contemporânea, sob diferentes abordagens e métodos, 

prolificam dialéticas e reflexões sobre a memória, incluindo os diferentes meios 

expressivos: como princípio incurso na produção em arte; como referencial em 

trabalhos e conjeturas marcadas pela brevidade temporal; como instância de poder 

envolvida no regime de arquivos, ou como espaço político na gestão de museus e 

outros espaços de arte. Ou ainda, a memória concebida como uma quase obsessão 

cultural, a memória reconhecida para a (re)construção histórica, a memória evocada 

em autobiografias, a memória como registro e a memória como experiência.  



137 
 

Para Canton: “a memória, condição básica de nossa humanidade, tornou-se uma 

das grandes molduras da produção artística contemporânea, sobretudo a partir dos 

anos 1990” (2009, p. 21). A todo instante, afirma Canton, multiplicam os trabalhos 

artísticos que “[...] propõem regimes de percepção que suspendem e prolongam o 

tempo” (ibid., p. 21) em ações (reações) que se opõem à condição de “[...] 

semiamnésia gerada pelo excesso de estímulos” (ibid., p. 21) a que estão submetidas 

as pessoas nas últimas décadas. Sem dúvida uma realidade a ser considerada em 

sociedades geridas, cada dia mais, por memórias artificiais. Portanto, um contexto 

preenchido pela multiplicidade, onde cada artista apresenta motivos e modos distintos 

de operar o seu trabalho, uma pluralidade que motiva críticos e historiadores a 

pensarem formas de lidar com a questão.  

Joan Gibbons (2009) caminha neste sentido. O autor identifica algumas 

abordagens temáticas na representação da memória presentes nas práticas artísticas 

contemporâneas. Gibbons entende que as distinções entre abordagens ou qualquer 

tentativa de sistematizá-las em categorias nunca apresentam contornos nítidos, e, 

quando feitas, necessitam considerar as sobreposições e as correspondências que 

obviamente existem e não podem ser desconsideradas. Contudo, o momento 

oportuniza uma visão geral que contempla e analisa, pelo viés das aproximações, as 

atitudes que os artistas e as práticas artísticas da Arte Contemporânea têm tido em 

relação à memória. O autor reconhece, nesse sentido, que as atenções dispensadas 

à memória pelos artistas produziram um vasto material, o que torna abrangente e 

numerosas as variações sobre o tema nesta “arena da prática cultural”56 (GIBBONS, 

2009, p. 7): 

O facto de que a memória é, como sempre, vital para o conhecimento de si 
mesmo e para o conhecimento do mundo é fundamental para as afirmações 
que quero fazer sobre arte e memória, em particular que a Arte se tornou uma 
das mais efetivas para o tipo de ‘memória-trabalho’ que é exigida pela vida e 
cultura contemporâneas. 57 (Ibid., p. 5) 

Objetivando a compreensão sobre as formas como a memória participou da 

construção de conhecimentos, valores, fantasias, desejos e crenças, entre o final do 

último século e o início deste que vivenciamos, Gibbons (2009) demonstra que a 

análise da Arte Contemporânea mostra-se ideal para a investigação do tema. Isso 

                                            
56 (tradução própria) 
57 (idem) 
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acontece pela disseminação de práticas, algumas heterogêneas, que consentem, por 

sua vez, um sem-número de abordagens em relação a qualquer uma de suas 

principais temáticas que, consequentemente, permitem que as complexidades e 

contradições sejam publicitadas. O autor acrescenta que, de um modo inverso, um 

estudo sobre a forma como a memória figura na arte contemporânea fornece o mote 

pelo qual parte da diversidade presente na arte contemporânea pode ser 

contextualizada e compreendida. (GIBBONS, 2009, p. 8). Portanto, a solidificação da 

expressão artística como uma expressão cultural e a descontinuação com as 

configurações tradicionais de arte, e a sua posterior desmaterialização no sentido de 

uma arte extremamente experimental e, por vezes, efêmera, inclui a memória, em tal 

grau, como parte da ‘vida’ da obra. A arte compartilha das expressões da memória, e 

assim, encontram-se próximas e/ou unidas. A memória como pensamento, gesto e 

matéria do fazer artístico, e os experimentos como ‘tábulas’ onde inscrevem-se 

memórias. 

Joan Gibbons divide o seu relato sobre a Arte Contemporânea e a memória em 

temas que visam agrupar, por características-chave, as diferentes formas como a 

memória foi/é tratada pelos artistas contemporâneos. O primeiro tema definido pelo 

autor aborda obras de arte autobiográficas58 e explora as formas com as quais a 

memória é apresentada como uma narrativa pessoal e as implicações que envolvem 

o ato de tornar público o privado (ibid., p. 8). Gibbons aponta os autoretratos como 

referência primaz desta memória autobiográfica e aponta Rembrant (1606-1669) 

como o primeiro a fazer desta forma de representação uma marca registrada. Gibbons 

recorda que, sobre os autoretratos que se popularizavam na época, Huygens (1596-

1687) afirmara: “[...] é o compêndio maravilhoso de todo o homem - não apenas da 

aparência externa do homem, mas na minha opinião, sua mente também" (HUYGENS 

apud GIBBONS, 2009, p.10). Van Gogh (1853-1890), também citado pelo autor, 

representa bem esta linha autobiográfica com seus autoretratos que memorizam os 

eventuais estados mentais que marcaram a sua vida. Frida Kalo (1907-1954), que 

também compartilhou suas memórias em imagens pessoais, divide seus autoretratos 

em duas vertentes: as representações mais tradicionais, como a representação de 

uma imagem refletida em um espelho; e as composições que ilustram momentos 

                                            
58 “A memória autobiográfica visa construir um mundo relativamente estável, verossímil e previsível, em que os 
projetos de vida assumem sentido e onde a sucessão dos episódios biográficos perde o seu caráter aleatório e 
desordenado para integrar num continuum tão lógico quanto possível [...]” (CANDAU, 2005, p. 168) 
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memoriais marcantes da sua vida, como suas constantes internações para tratamento 

de saúde. Gibbons recorda que a obra de Louise Bourgeois (1911-2010) tem um 

incontestável enfoque autobiográfico.  

Em Bourgeois a memória, “[...] em contraponto ao mundo exterior, assume um 

caráter profundamente universal, respondendo, a partir das reminiscências 

traumáticas da sua infância” (AFONSO, 2008), às emoções compartidas nas relações 

cotidianas. Outro exemplo a ser citado é Iberê Camargo (1914-1994) e a sua série de 

pinturas Carretéis, um trabalho baseado em reminiscências da infância que perdurou 

por mais de vinte anos em suas pesquisas, e que compõe parte da própria identidade 

da carreira do artista. Assim como o trabalho de  José Leonilson (1957-1993), 

notadamente marcado pelo discurso autobiográfico e por uma subjetividade que 

concebe suas obras a partir de inscrições acerca da própria existência.  

 

 

 Imagem 13: Autorretratos: o que não é espelho (2017-18). Lápis de grafite e caneta tinta documento sobre papel 
aguarela aquafine 300g; 700 x 500 mm. 

 

A obra Autorretratos: o que não é espelho (2017-18) (fig.11, p. 139) descrita em 

mais detalhes no capítulo onde abordo a questão de identidade, elabora aspectos 

autobiográficos harmonizados pela memória e publicitados em desenhos. Neste 
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trabalho, compartilho memorias pessoais a partir de inscrições acerca da experiencia 

ritual. Composta de uma série de desenhos, auto-retratos, é uma síntese das 

disposições mentais do sujeito liminoide. 

O tema seguinte discute trabalhos que estabelecem traços de memória e 

envolvem o uso de objetos, fotografias e sons que faziam parte ou estão vinculadas à 

memória original do artista (GIBBONS, 2009, p. 8). Neste ponto, os artistas exploram 

“os objetos que ancoram a memória por meio de um relacionamento indexal59 com o 

assunto representado” (ibid., p. 29), quer dizer, constituem associações – relações 

entre o objeto e sua representação - a partir de experiências adquiridas. Gibbons 

estabelece como exemplo a artista inglesa Rachel Whiteread (1963-) pelo seu 

trabalho com moldes feitos direto de objetos do cotidiano e estruturas arquitetônicas. 

Whiteread usa materiais industriais como gesso, concreto, resina, borracha e metal 

para moldar suas esculturas evocativas, onde, para Gibbons, a condição indexal das 

esculturas é patente e desempenham um papel substancial na interpretação do 

trabalho (ibid., p. 30).  

 

 

Imagem 14: Lourdes Castro, 1973, (65,5cmx50,1cm). Fototipia em papel heliográfico integrante da obra Grande 
Herbário de Sombras. Fonte: https://gulbenkian.pt/museu/works_cam/grande-herbario-de-sombras-sombra-
de-datura-153812/. Acedido em 23/01/2019. 

                                            
59 Indicial – Refere-se a Índice. Ver conceito em: Peirce, C.S.. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1999.  
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Em uma série de monotipias que guardam semelhanças com os moldes 

arquitetônicos de Whiteread, Carlos Vergara (1941-) dedicou-se ao registro de partes 

das ruinas de São Miguel das Missões60. O artista utilizou a impressão direta de 

superfícies existentes no local (VERGARA, 2012). A história e a memória presentes 

nessas monotipias revelam-se nos indícios da presença de um trabalho anterior 

realizado, neste local, por índios e jesuítas. 

Outra artista que trabalha com indícios e memórias é Lourdes de Castro (1930-) 

em seu Grande Herbário de Sombras iniciado em 1972 (fig.12, p. 140). No verão 

daquele ano, num período em que se encontrava na Ilha da Madeira, terra onde 

nascera, captou em Fototipias, com auxílio do sol e do papel heliográfico, as sombras 

de cerca de 100 espécies botânicas que rodeavam a sua casa, com o objetivo de 

compartir, dentre as suas memórias nativas, índices da riqueza inesgotável das 

árvores, ervas, frutos e flores da Ilha.  

 

     Imagem 15: Azul Cobalto (2016-19). Fotografia digital manipulada e impressa sobre azulejo, 150 x 150 mm 
[6x]. 

 

No trabalho nomeado Azul Cobalto (2016-19) (fig.13, p.141), um experimento 

artístico que dialoga com o tempo das deambulações e ‘capturas’ realizadas pelas 

                                            
60 O Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo é um conjunto de ruínas da antiga redução de São Miguel Arcanjo, 
integrante dos chamados Sete Povos das Missões, e um dos principais vestígios do período das Missões Jesuíticas 
dos Guarani em todo o mundo, localizado no pequeno município de São Miguel das Missões, no Noroeste do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Fonte: http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/406/ruinas-de-sao-miguel-
arcanjo-sitio-arqueologico.html. Acedido em 23/01/2019 

http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/406/ruinas-de-sao-miguel-arcanjo-sitio-arqueologico.html
http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/406/ruinas-de-sao-miguel-arcanjo-sitio-arqueologico.html
http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/406/ruinas-de-sao-miguel-arcanjo-sitio-arqueologico.html
http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/406/ruinas-de-sao-miguel-arcanjo-sitio-arqueologico.html
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ruas do Porto e apresentada no capítulo que trata dos Ritos de Exílio, é composta de 

objetos que fundam a memória por meio de um simulacro que contém índices muito 

próprios da cultural local, a azulejaria. 

A terceira temática é sobre memórias revisionistas. Sob este tópico, o autor 

mapeia uma série de histórias recuperadas, sociais e políticas, e as coloca no contexto  

atual cuja tendência é de privilegiar a memória em detrimento da história (GIBBONS, 

2009, p. 8). Nesta linha, entre as numerosas Obras produzidas atualmente, os artistas 

contemporâneos procuram reavaliar a história e reelaborar a memória. The Dinner 

Party (1979) de Judy Chicago (1939-) é expressivamente pioneira neste quesito, 

chamando atenção para as versões altamente seletivas da história que eram 

ensinadas em seu país na década de 1970 (GIBBONS, 2009, p. 55). Outra artista 

estudada por Gibbons e que também trabalha com esta abordagem é Doris Salcedo 

(1958-). Segundo o autor, as esculturas híbridas de móveis e roupas da artista 

colombiana fornece um caso adequado. O trabalho de Salcedo é influenciado por suas 

experiências de vida na Colômbia, e geralmente é composto de itens comuns, como 

móveis de madeira, roupas, plantas, concreto. Salcedo dá forma à dor, ao trauma e à 

perda, criando espaço para o luto individual e coletivo. Esses temas decorrem de sua 

história pessoal e confrontam a história oficial sustentada pelo Estado.  

Outro caso adequado é Cildo Meireles (1948-) que, na década de 1970, durante 

o regime militar instaurado no Brasil, desenvolveu trabalhos importantes que insistiam 

em confrontar a história oficial. Um deles foi o projeto Inserções em Circuitos 

Ideológicos e as suas ramificações. Uma destas ramificações foi o Projeto Coca-Cola 

(1970), onde o artista realizou interferências em garrafas retornáveis de refrigerantes. 

O trabalho consistia na transferência – silkscreen - para essas garrafas de frases com 

conteúdo normalmente censurado pelo regime militar, para em seguida serem 

recolocadas em circulação. Uma outra foi o Projeto Cédulas (1975) que consistia em 

carimbar cédulas de cruzeiro (moeda em circulação no Brasil naquela altura) com a 

seguinte pergunta: “Quem matou Herzog?”61, e mais uma vez fazê-las circularem.  

Juntando memórias a um recente processo de perda e trauma político, Não 

Abrimos Mão dos Sonhos (2016) (fig.14, p. 143) é um trabalho pensado sob a ótica 

                                            
61 O jornalista Wladimir Herzog (1937-1975) foi morto na prisão pelas forças da ditadura militar, e a causa de sua 
morte foi divulgada, oficialmente, como suicídio. 
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dos exilados de Flusser (2004), somado à perspectiva revisionista detectada por 

Gibbons. O vídeo fala sobre uma realidade política que se repete com a frequência 

dos golpes, onde a estrutura de poder estabelecida deseja apagar os seus vestígios 

(des)civilizatórios pelo viés do autoritarismo. Sobre este trabalho falarei mais 

detidamente mais a frente.  

 

 

Imagem 16: Não Abrimos Mão dos  Sonhos (2016). Vídeo HD e áudio. 4’18”. Snapshot do vídeo. 

 

O tema seguinte é dedicado às questões relativas às estratégias de recordação 

de memórias sensíveis, no qual o autor debate o uso da noção de ‘pós-memória’ 

caracterizado por Marianne Hirsch (1949-), uma memória secundária que é construída 

por uma geração seguinte e não por testemunhas primárias dos factos (GIBBONS, 

2009, p. 73). Quer dizer, a pós-memória é a herança de eventos passados ou 

experiências que ainda estão sendo trabalhadas no presente. Hirsch assegura que 

desenvolveu este conceito em referência direta aos descendentes dos sobreviventes 

do Holocausto, mas ressalva: “acredito que ela pode descrever, também, as memórias 

de eventos ou experiências traumáticas culturais ou coletivas de outras segundas 
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gerações” 62 (HIRSH, 1997, p. 22). Portanto, é um conceito que encontra base em 

trabalhos de artistas de segunda geração. Um exemplo apontado por Gibbons é o 

artista francês Christian Boltanski, nascido em 1944. As obras de Boltanski 

relacionadas com o holocausto, frequentemente apontadas como uma resposta 

positiva às questões da representação deste fato histórico, são firmemente colocadas 

dentro da categoria de pós-memória (GIBBONS, 2009, p. 76). Os temas tratados por 

Daniel Blaufuks (1963-) não são diferentes. Daniel Blaufuks é português, neto de 

judeus refugiados instalados em Lisboa pouco antes do início da Segunda Guerra 

Mundial. Em afeição à história de sua família, declara-se judeu e entende que este 

facto é a razão pela qual nasceu em Portugal, e pela qual, em seus trabalhos, 

fotografia e cinema, costuma estar atento ao que acontece com as minorias 

(QUINTAIS, 2015). 

No ponto seguinte, Gibbons propõe as formas relacionais ou participativas de 

trabalhos de memória que, em boa parte, são mais emocionais e, em alguns casos, 

somaticamente conexivos (2009, p. 8). Sob este tema exemplifica-se um ethos 

conceitual, performativo e participativo. Como Arlene Raven (1944-2006) notificou, "a 

arte pública não é mais um herói a cavalo" 63 (RAVEN apud GIBBONS, 2009, p. 96), 

e assim, diversamente, tornou-se uma série de práticas que incluíram ações variadas, 

muitas de protesto, ao lado de meios como escultura, pintura e performances. Estes 

trabalhos ocupam os espaços para os quais foram imaginados, privilegiando as 

noções de inclusão e de participação do espectador. Suzi Gablik (1934-) caracterizou 

esse modelo relacional de prática, essa guinada para a inclusão e participação, como 

um paradigma que "encarna mais vivacidade e colaboração, uma dimensão excluída 

dos discursos solitários, essencialmente logocêntricos da modernidade"64(GABLIK 

apud GIBBONS, 2009, p. 96).  

Esse modelo relacional, amplamente discutido por Nicolas Bourriaud (2009), foi 

acolhido por artistas em reconhecimento ao destaque da questão do 

comprometimento e do envolvimento da audiência em uma Arte não mais baseada 

apenas em galerias (GIBBONS, 2009, p. 96). Deste modo, as obras a serem 

consideradas são todas relacionais, embora trabalhadas de maneiras diferentes e 

                                            
62 (tradução própria) 
63 (tradução própria) 
64 (idem) 
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instaladas em lugares diferentes. Algumas são mais participativas do que outras, mas 

todas carregam um sentido de encontro e, de um modo ou de outro, fazem um apelo 

aos relacionamentos intersubjetivos (ibid., p. 97). A artista Lygia Clark (1920-1988), 

na instalação A Casa É o Corpo: Labirinto (1968), oferece estes encontros. A sua obra 

propõe uma vivência sensorial e simbólica, experimentada pelo visitante que penetra 

numa estrutura com oito metros de comprimento, passando por ambientes 

denominados penetração, ovulação, germinação e expulsão.  A obra Penetráveis 

(década de 1960), de Hélio Oiticica (1937-1980), é um espaço em forma de labirinto 

no qual o espectador entra e, nele, passa por experiências sensoriais referentes à 

visão, tato, olfato, audição, e paladar. A proposta da obra é ser vivenciada a partir da 

relação entre sentidos e memórias. Já o trabalho de Janet Cardiff (1957-), de acordo 

com Gibbons, relaciona-se com os tipos de projetos descritos acima, na medida em 

que utiliza novas tecnologias é concebida de forma específica para um local e 

incorpora a memória subjetiva de seus participantes. A incorporação de memórias 

subjetivas à memória já contida na obra faz surgir uma outra. Esta é uma ideia 

trabalhada por Pierre Huyghe (1962-) em The Third Memory (1999). O artista utiliza o 

vídeo para falar de uma terceira memória que surge através da justaposição de duas 

memórias diferentes, no que Huyghe se refere como a dobra entre elas (GIBBONS, 

2009, p. 108). A ideia de uma arte relacional como uma arte vivencial contemporânea 

trata-se, também, de introduzir as instituições culturais, os centros de exibição 

constituídos, os modelos tradicionais de classificação em um diálogo mais amplo, que 

não alude somente às obras, mas que envolve a complexidade e diversidade que 

contém o espaço em si. Requalificar o lugar da obra de arte, integrando meios, 

suportes e conceitos, problematizam novas paisagens visuais que, quando fora dos 

espaços tradicionais, veem-se substituído pela organicidade dos lugares públicos, e 

explicitam a relação entre memória/arte e história/cidade.  

Por fim, Gibbons volta a sua atenção para as formas com as quais os artistas 

têm representado e criticado o modo como o conhecimento e as informações, 

enquanto aspectos da memória, são ordenados e armazenados por instituições 

especializadas e impositivas, como o museu e o arquivo.  É quase desnecessário dizer 

que a memória depende do conhecimento, diz o autor, “seja na forma de 

conhecimento e reconhecimento, compreensão ou informação, de outra forma, não 

seria capaz de funcionar”. (ibid., p. 118). Entretanto, a ordem estabelecida entre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paladar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paladar
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instituições e conhecimento, poder e informação, passou a ser questionada e debatida 

através de artistas que tomaram esta política cultural institucional e a memória como 

seus assuntos, ou parte deles. Anna Maria Guasch (1953-), em referência a autores 

como Hal Foster (1955-) e Marita Sturken (1957-), afirma que: “desde o final da década 

de 1960 até a atualidade se constata entre artistas, teóricos e curadores de 

exposições uma constante criativa ou um giro em direção à consideração da obra de 

arte enquanto arquivo ou como arquivo” (2013, p. 238), e, segundo a autora, esta é a 

forma justa de compreender o conjunto de artistas que dividem o mesmo entusiasmo 

e desvelo pela “arte da memória”  (ibid., p. 238). 

Criar um arquivo, conduzi-lo para o campo inventivo e transformá-lo em prática 

artística é o que o torna atrativo. A descoberta do outro - lugares, pessoas e culturas 

- através da pesquisa em arte é interessante, principalmente quando encontramo-nos 

em terreno do desconhecido. Isto, de certo, abre para o artista, outros caminhos para 

a criação. O ato de arquivar, o processo de busca pelas fontes, coloca-o em ação 

perante ao objeto pesquisado. Cada nova abordagem, cada adjunção de experiência 

é um campo movediço, predisposto a interferências e mudanças que, a todo o 

momento, acrescem conhecimento sobre o objeto pesquisado. Em Fora do Mundo, a 

vontade foi de construir arquivos para lembrar, inclusive, de coisas que desejava 

esquecer. Aforismos de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) : “O arquivo supre 

a falta de memória, lembrando o que desejávamos esquecer” (1990, n.p.). 

Arquivo, numa perspectiva primeira, é composto de ajuntamentos, depósitos, 

armazenamentos. É espaço físico de colecionar coisas, documentos, reunir materiais, 

juntar manuscritos, fotografias, imagens, correspondências e objetos que se 

conectam, que juntos formam um gregário de signos compostos de sentidos em torno 

dos quais existe uma ordem estabelecida, ou seja, constitui-se num sistema metódico 

de registros, orais ou visuais, organizados para um determinado fim. Neste contexto, 

ele é entendido como um receptáculo de documentação, fonte crível da história a ser 

descrita. O arquivo tem a função primeira de documentar as narrativas históricas ou 

versões oficiais de fatos e acontecimentos. Constituídos, na sua maioria, por 

instituições organizadas, de caráter privado ou governamental, assim como por 

coletivos de natureza diversa ou por iniciativa particular, os arquivos, segundo 

Jacques Derrida (2001), são tradicionalmente fundamentais na criação de vínculos de 

http://www.frasesdepensadores.com.br/pensador/frases-de-carlos-drummond-de-andrade/
http://www.frasesdepensadores.com.br/pensador/frases-de-carlos-drummond-de-andrade/
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poder. Não são, pois, espaços geradores de acontecimentos originais, ao contrário, 

estocam e instituem legitimidade mediante um comando. 

 Artistas contemporâneos, entretanto, usufruindo da expansão dos limites, do 

ambiente cada vez mais pluralista e do capital subversivo da arte, destinam aos 

arquivos e suas práticas oficiais outras possibilidades: aglomeram, revelam, reúnem, 

guardam, expõem, conservam ou se apropriam de arquivos em seus processos de 

criação, questionando o status quo de lugar de conhecimentos e estabelecendo novas 

narrativas aos pressupostos historicamente fundados. Segundo Pitella: 

A criação de um arquivo, ou ainda de uma memória, possibilita a emersão de 
uma poética do inventário. E assim, muitos artistas passam a questionar o 
espaço estável de conhecimento que era incumbido ao arquivo. Esse archival 
impulse, para usar a expressão de Hal Foster, passa a estar presente no 
processo criativo, no conteúdo das imagens ou ainda no formato de 
apresentação dos mesmos. (2017) 

Para Simone Osthoff a presunção do arquivo como obra de arte “desafia a noção 

de história como um discurso baseado primeiramente sobre cronologia e 

documentação - não mais presume um arquivo estável e retroativo, mas 

frequentemente um arquivo gerativo”65 (2009, p.12). Diante de um sistema 

impregnado de significados, os artistas, não mais ancorados na estética tradicional, 

mas centrados em novas ideias expressivas, vêm incorporando às suas práticas um 

rico material, por vezes bruto, ressignificando-os em seus processos criativos.  

Botânica - Ecossistemas liminares (2015-19) (fig.17, p. 155), desenvolvido no 

contexto desta pesquisa, compatibiliza com a ideia de uma poética do inventário, uma 

obra processual cujos ditames a inscrevem tanto numa perspectiva de arquivo como 

obra, quanto como gerador de ideias. Já o vídeo O Quarto de Arrumo (2016) (fig.18, 

p. 157), obra pensada enquanto arquivo, insere-se ao tema das representações do 

conhecimento, das informações, das ordenações e do armazenamento da memória. 

Mal de arquivo, ideais de arquivo, projetos de artistas e as obras realizadas sob 

o tema, são os pontos descritos a seguir que trazem uma análise sobre arquivo na 

arte contemporânea, tema que se acrescenta, como meio e forma, à pesquisa em 

curso. 

Certamente, a palavra e a noção de arquivo parecem, numa primeira 

abordagem, apontar para o passado, remeter aos índices da memória 

                                            
65 (tradução própria) 
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consignada, lembrar a fidelidade da tradição. Ora, se tentarmos sublinhar 

este passado desde as primeiras palavras destas questões é também para 

indicar uma outra problemática. Ao mesmo tempo, mais do que uma coisa do 

passado, antes dela, o arquivo deveria pôr em questão a chegada do futuro. 

(DERRIDA, 2001, p. 47-48) 

Ao explorarmos o papel do conceito de arquivo na arte contemporânea, 

evidencia-se na bibliografia disponível uma presença quase que obrigatória de O Mal 

do Arquivo: uma impressão freudiana, de Jacques Derrida. Neste texto, originalmente 

concebido para uma conferência proferida em Londres em 1994, por ocasião do 

Colóquio internacional Memória: a questão dos arquivos, Derrida propõe que 

tenhamos atenção para o duplo sentido da palavra arquivo, que em grego arkhê, 

significa tanto origem e/ou autenticidade, quanto autoridade e/ou poder. Estes 

significados gramaticais expõem uma realidade histórica, a relação entre o poder e o 

arquivo.  

É o Poder quem detém o arquivo, é arquivo que dispõe das informações e do 

conhecimento. Controlá-lo representa domínio, quiçá a manipulação da memória 

através da definição do que deve ser publicitado, do que deve ser guardado e do que 

deve ser perdido, esquecido ou violado. Deste modo, por definição, o arquivo 

conserva a história ou a reinventa. Derrida nomeia de princípio arcôntico esta ordem 

que estabelece, pelo poder de comando, a legitimidade histórica a partir de um 

arquivo. Para o autor, o termo arquivo refere-se com propriedade “ao arkhê no sentido 

físico, histórico ou ontológico; isto é, ao originário, ao primeiro, ao principal, ao 

primitivo em suma, ao começo. Porém, ainda mais, ou antes ainda, “arquivo” remete 

[...] ao arkhê do comando” (2001, p.12).  

Cabe então ressaltar, diria Derrida, o caráter político do arquivo ao considerar 

que a relação entre comando e memória comumente organizam histórias que servem 

não à verdade, e sim a interesses mais imediatos. O vídeo Não Abrimos Mão dos 

Sonhos (2016) discute esta questão em um momento histórico e particular do meu 

país, quando, distante fisicamente dos acontecimentos, observava os interesses 

imediatos – escusos - dominarem a cena política a imporem uma ‘verdade’ que a 

história e os arquivos, quando subversivos aos poderes institucionalizados, 

desmontam com a frivolidade com que um sopro desfaz um castelo de cartas. 

Ao oferecer a promoção de um facto, o arquivo dispara analogias que envolvem 

narrativa, espaço e tempo, o que permite a reconstituição da história em confronto 
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com outras estruturas de memória. Confronto que vem causando certo fascínio entre 

artistas. Segundo Enwezor (2008), as estruturas de poder institucionalizadas em 

museus e arquivos produzem ambivalências que impõem reflexões e são observadas 

na relação de fascínio que vem ocorrendo entre a arte contemporânea e o arquivo. 

Uma das premissas de Archive Fever66 é que, embora o status do arquivo 
hoje não seja ambíguo, seu papel na determinação histórica da memória 
pública permanece incerto pela ambivalência mnemônica. O fascínio com o 
arquivo como uma faceta da memória pública manteve seu poder sobre uma 
ampla gama de artistas que continuam a empregar imagens de arquivo da 
mídia como respostas reflexivas e documentais aos eventos67. (2008, p.30)  

Empreender uma abordagem artística e crítica ao arquivo, propondo a sua 

ressignificação, implica não somente uma (re)interpretação da tradição do arquivista, 

mas também uma (re)leitura do ponto de vista da história. Partindo de pressupostos 

elaborados por Sigmund Freud (1856 -1939), Mal de Arquivo (2001) enfoca a questão 

da memória, relacionando-a, primeiro, com as modernas inovações tecnológicas, 

questionando a que ponto poderão influir no campo psíquico e, segundo, 

relacionando-a com a pulsão de morte68 e o poder.  

Ao associar a noção de arquivo - memória pessoal, institucional e histórica - às 

novas tecnologias, Derrida as entende como fatores de transformações psíquicas e 

sociais, mas afirma não haver “arquivo sem o espaço instituído de um lugar de 

impressão. Externo diretamente no suporte, atual ou virtual”  (2001, p. 8), e questiona, 

realçando suas preocupações com pressupostos Freudianos: “Em que se transforma 

o arquivo quando ele se inscreve diretamente no corpo?”. O vídeo O Quarto de Arrumo 

(2016), uma referência às protomemórias e  às memórias, supõem, dentre outras 

coisas, um arquivo inscrito no corpo que, tal qual uma cicatriz ou uma circuncisão, 

                                            
66 Exposição de Arte organizada por Enwezor para o International Center Photography, New York . 2008. 
67 (tradução própria) 
68 “Em 1920, Freud revê a divisão inicial que havia feito das pulsões - em pulsões sexuais e de autopreservação. 
Em Além do princípio do prazer, propõe a existência de uma nova dualidade na vida psíquica, a de que existem 
duas forças opostas: uma energia que impele à ação e outra que leva à inanição. Aquelas que levam à ação já 
eram bem conhecidas, pois consistiam no agrupamento das pulsões sexuais e de autopreservação. Freud deu-
lhes o nome de Pulsões de Vida. O autor dizia que estas pulsões diziam respeito às excitações que induziriam à 
busca de objetos. Por outro lado, aquelas que levavam à estagnação era a grande novidade da proposta, e Freud 
as nomeou Pulsões de Morte. Estas eram descritas como as que buscariam a paz, ou seja, a ausência de 
estimulação no organismo. A pulsão de morte era entendida por Freud (1920/1996b) como uma tendência que 
levaria à eliminação da estimulação do organismo. Assim, o trabalho dessa pulsão teria como objetivo a descarga, 
a falta do novo, a falta de vida, ou seja, a morte.” (AZEVEDO, 2015, p. 67-75) 
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para fazer uso da figura de linguagem utilizada por Derrida, inscreve memórias, “em 

suas letras e em suas imagens” (ibid., p. 8).  

Autores como Enwezor deixam evidente que a intenção pelo arquivo é, 

atualmente, compartilhada entre muitos artistas. Artistas que desenvolvem projetos 

baseados em ideais de arquivo, incorporando metodologias, inventariando conteúdos 

históricos, constituindo coleções, dando forma a novas classificações de arquivos. 

Para o crítico e historiador Okwui Enwezor: 

A variedade e alcance de métodos arquivísticos e formas artísticas, as 
estruturas mediadoras que sustentam as estratégias mnemônicas dos 
artistas em seu uso do arquivo e os princípios conceituais, curatoriais e 
temporais que cada um assume, apontam para a resiliência do arquivo como 
forma e meio na arte contemporânea. Nos trabalhos, somos confrontados 
com relacionamentos entre arquivo e memória, arquivo e informação pública, 
arquivo e trauma, arquivo e etnografia, arquivo e identidade, arquivo e 
tempo.69 (2008, p. 22). 

Observa-se então que a concepção de arquivo tem sido discutida por autores e 

artistas sob diversas perspectivas, o que vem mantendo em destaque este tema, 

demonstrando a dimensão e a importância que vem atingindo e ativando o ambiente 

da arte contemporânea. A questão do arquivo nos processos artísticos 

contemporâneos faz surgir paradigmas que incluem: novas tecnologias, novos modos 

operacionais, novas práticas aplicadas, as conceitualizações mais recentes, a 

natureza hibrida e a inclusão da dimensão histórica e temporal. Isto possibilitou o 

abarcamento de um sem número de questionamentos que trouxeram à tona, também, 

investigações sobre as tradicionais práticas de arquivamentos. Para Guasch o 

paradigma do arquivo nas artes supõe uma linha de trabalho específica e coerente 

que inclui uma tipologia de projetos ou supostos artísticos: “[...] este paradigma se 

refere ao trânsito que vai do objeto ao suporte da informação, e da lógica do museo-

mausoléo à lógica do arquivo”70 (2011, p. 9-10). Ainda segundo a autora, o paradigma 

do arquivo se aplica, em seus estudos:  

[...] aos artistas que utilizam o arquivo para registrar, colecionar, armazenar 
ou criar imagens que, uma vez arquivadas, se tornam inventários, 
enciclopédias, atlas ou álbuns. Artistas que se valem, ademais, do arquivo 
como ponto de união entre a memória e a escritura, e como um território fértil 
para toda investigação teórica e histórica. 71 (ibid., p. 10)  

                                            
69 (tradução própria) 
70 (idem) 
71 (idem) 
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Neste conjunto de produção artística que se mostra para além do elemento táctil, 

do artefato e daquelas ações tão próprias às diferentes vertentes da arte 

contemporânea, a documentação inventariada, os “tesouros” do arquivo, passam a 

operacionalizar a própria obra. Para além daquela imagem de arquivo como de um 

mero espaço de registro, ou conforme anuncia Guasch, “espaço empoeirado ou um 

repositório de artefatos históricos, espaço e objetos em qualquer caso inertes”72 (ibid., 

p. 10), os documentos de arquivos passam a fazer parte da produção e a compor a 

poética das obras. Guasch assinala: 

Apesar disso, ao longo dos anos notamos que as propostas de arquivo no 
campo artístico já começaram a atuar como um sistema discursivo ativo que 
estabelece novas relações de temporalidade entre o passado, presente e 
futuro, no que tem sido chamado de tempo “futuro perfeito” 73. (2011, p. 10)  

Os artistas desenvolvem projetos a partir da modalidade arquivo, apropriam-se 

do conteúdo, (re)criam novos ou inventam os seus próprios. Reinventam obras 

emblemáticas, discutem os processos e normas de arquivamento, incorporam o 

arquivo ao próprio trabalho, catalogam, relacionam, colecionam, registram seus 

diferentes percursos, enfim, elaboram uma gama de procedimentos que vão dando 

contornos a arte contemporânea. Para abordar essa questão e discorrer sobre as 

obras realizadas no âmbito deste doutoramento que discutem ou trazem reflexões 

sobre o tema, interessa referenciar a produção de alguns artistas que se acercam do 

conceito de arquivo em seus trabalhos. 

O Inglês Jeremy Deller (1966-) é um artista que toma uma situação específica e 

explora suas implicações políticas em obras baseadas em arquivo, a exemplo da The 

Battle of Orgreave (2001), obra composta de imagens e artefactos relacionados. 

Trata-se de uma performance que faz uma reencenação de um conflito que o artista 

testemunhou quando jovem na TV e que envolveu mineiros em greve e a polícia. Ou 

Memory Bucket (2003), projeto desenvolvido no Texas, U.S.A., resultado de uma 

residência artística onde Deller foi tomado pelo significado político do local e das 

memórias daqueles que foram afetados por suas personalidades e eventos políticos 

(GIBBONS, 2009, p. 119). Contudo, em Folk Archive (1999-2005), Deller e o seu 

parceiro Alan Kane (1961-) afirmam ser um projeto puramente antropológico. “Para 

Deller e Kane, o objetivo do arquivo é duplo: coletar artefatos e atividades documentais 

                                            
72 (tradução própria) 
73 (idem) 



152 
 

que foram produzidas por ‘indivíduos que não se consideram artistas’ e ‘engajar-se 

em uma jornada otimista de descoberta pessoal’” (GIBBONS, 2009, p. 119-120). 

A ideia de arquivo pessoal corporifica-se no trabalho do artista Paulo Bruscky 

(1949-). Bruscky, em sua coleção particular - ênfase à arte postal - documenta, registra 

e armazena, além da sua produção pessoal, inúmeros trabalhos de artistas do mundo 

inteiro. Um trabalho que frutificou das correspondências recebidas ao longo de anos 

de militância nesta corrente da Arte. Em 2004, por ocasião da vigésima sexta Bienal 

de São Paulo, o artista foi convidado pelo curador Alfons Hug (1950-) a transpor para 

os salões do prédio da bienal todo o seu estúdio (fig.15, p. 152), tal qual ele existe, e 

exibi-lo por completo como uma instalação, e assim ele o fez.  

 

 

Imagem 17: Paulo Bruscky em seu apartamento/arquivo.  Fotografia: Bernardo Dantas. Fonte:  
http://www.revistacardamomo.com/a-arte-nunca-entre-em-crise. Acesso em 3/4/2017. 

 

O trabalho em arte postal de Bruscky é memória histórica e política de quem 

viveu o regime de ditadura que vigorou no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. É 

arquivo pessoal que se contrapõe a qualquer tentativa de apagar ou ‘reescrever’ a 
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história. Em entrevista concedida a Simone Osthoff ele esclarece os motivos que o 

impulsionaram à criação do seu arquivo:  

Cada época tem suas próprias estórias e histórias. Eu fui uma vítima da 
ditadura e tive trabalhos destruídos pela polícia. Não apenas foi importante 
preservar o meu testemunho pessoal, mas também de outros artistas 
envolvidos no movimento da arte postal74. (OSTHOFF, 2009, p. 25) 

A apropriação e ressignificação de imagens de arquivos (pré)existentes faz parte 

da metodologia de trabalho da artista Rosângela Rennó (1962-) em Realismo 

fantástico (1991). A fotografia é elemento primordial no trabalho da artista, em suas 

pesquisas, Rennó interessa-se pelas impermanências dos significados que percebe 

em imagens arquivadas, no sentimento de apagamento das coisas esquecidas ou 

guardadas. Sobre a forma de atuar da artista, Pedrosa escreve:  

Rosângela Rennó vem especulando de forma crítica e poética sobre o 
arquivo desde o final dos anos 1980. Seu interesse reside naquela 
manifestação tão especial quanto mundana, a meio caminho entre as 
palavras e as coisas, comum à alta e à baixa cultura: a fotografia. Rosângela, 
porém, é uma fotógrafa que (quase) não fotografa, uma atitude que parece 
se fundar na constatação do excesso de imagens que a todo segundo 
inundam o mundo. (PEDROSA , 2017) 

 

                        

Imagem 18: Realismo Fantástico (1991), Rosângela Rennó.  Fotografia: Eduardo Brandão. Fonte: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra15666/duas-licoes-de-realismo-fantastico-parte-do-projeto. 
Acesso em 17/04/2017.    

                                            
74 (tradução própria) 
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Rennó trabalha com fotografias que recolhe em contextos arquivistas variados. 

O seu interesse dirige-se a imagens de família, de jornais e revistas, inventários 

oficiais e outros. Alguns dos seus trabalhos derivam da apropriação de fotografias de 

autores desconhecidos, muitos deles amadores. Aos olhos da artista, estas imagens 

se encontram deslembradas de um significado original. Imagens descartadas, 

esquecidas, por vezes esvaecidas, com indícios de desaparição, são de interesse da 

artista. Realismo Fantástico, de 1991 (fig.16, p. 153), composta por dezenas de 

fotografias ampliadas, originais em formato para documento, de indivíduos anônimos, 

apropriadas de arquivos de fotógrafos e laboratórios especializados na produção 

deste tipo de imagem padrão aos documentos de identificação, é um bom exemplo do 

trabalho desenvolvido pela artista.  

 

Botânica - ecossistemas liminares (2015-2019) 

Neste ponto do ritual Fora do Mundo, os experimentos compartilham das ideias 

de Schechner e participam do giro às reminiscências: encontro as memórias inscritas 

no corpo, recordo os casos já vividos e detenho os conhecimentos recém colhidos. 

Recordemos que, para Schechner, a conduta ritual humana está associada à 

conservação de memórias por parte dos participantes. No projeto Botânica - 

Ecossistemas liminares (fig.17, p. 155), as memórias são reunidas em ações de 

recolha de objetos evocativos.  

O processo artístico, o impulso ao arquivo implica questões de memória recente 

– alto nível - com base em um arquivo que propõem reativações mnemônicas de 

paisagens, lugares, pessoas e acontecimentos. Seguindo uma tendência 

contemporânea (PITELLA, 2017), o projeto artístico prioriza, primeiramente, o ato de 

coletar coisas, coisas simples, mapas, cartões, tickets, recibos. Coletar e acumular. 

Objetos comuns em papel que cotidianamente temos às mãos e que costumamos 

descartar no lixo, contudo, apanhados e esmiuçados, são singelos guardadores de 

histórias esquecidas ou que evanescem-se. A ideia é não esquecer de lembrar e 

lembrar de esquecer. Pitella acredita que entre a arte e o arquivo há um processo de 

mudança de paradigma, e este trabalho caminha neste sentido, a autora explica: 

A arte passou a perceber a memória – e a sua organização, o seu 
arquivamento – não apenas como algo acabado, mas sim como um processo. 
Nas vanguardas modernistas, o foco era o produto final de uma intervenção 
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na memória. A partir de 1950 e 1960 a intenção da coleta artística passa a 
ser o processo de coletar, arranjar e inventariar, em detrimento do objeto 
como fim. (PITELLA, 2017) 

 
Conforme propõe Gibbons, os objetos coletados em Botânica - Ecossistemas 

liminares estabelecem traços de memória e envolve itens que fazem parte ou estão 

vinculadas à memória do artista (2009, p. 8). O arquivo é constituído então de objetos 

que estabelecem um índice com o assunto representado, ou seja, constituem 

associações – relações entre o objeto e sua representação - a partir de experiências 

adquiridas. O conjunto das coisas apuradas alude ao espaço, lugares percorridos, e 

ao tempo de duração do rito Fora do Mundo: uma compilação de objetos que 

remontam diferentes sítios e cujo indício de conexão entre eles é o fato de terem sido 

vividos com brevidade, ou estarem a ser vividos temporariamente. 

 

 

 

       Imagem 19: Botânica-Ecossistemas Liminares, (2015-19). Arquivo de objetos com formas e tamanhos 
variados. 
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A coleta realiza-se em digressões a ambientes naturais, urbanos, históricos, 

museológicos, em lugares que, para efeito da pesquisa em curso, reconheço-os como 

ecossistemas liminares. Como resultado da recolha feita em caminhadas, visitas, 

viagens, crio um inventário poético. Os objetos acumulados são agrupados sem uma 

preocupação sistemática, sem uma ordem cronológica por exemplo, não interesso-

me por metodologias arquivistas, sigo a intuição e interesso-me pela propriedade 

indicial dos objetos. Este ajuntamento de memórias preserva e refaz os caminhos 

percorridos. É matéria-prima em constante transformação que, além de ser um objeto 

artístico em si, é um arquivo a partir do qual desenvolvem-se outras ideias.  

Este procedimento, o ato de arquivar, denota o interesse pela não fragmentação 

da memória em prol de um testemunho pleno dos afetos construídos ao longo destes 

anos de afastamento, e alguns poucos desafetos. Cada objeto, conforme anuncia 

Rosengarten, “[...] no caso do arquivo, ao fornecer um testemunho coligido (ainda que 

deítico) qual prova documental, o que é proporcionado afigura-se como tendo 

plenitude, completude.” (2012, p. 16). 

 

O quarto de arrumo (2016) 

No Vídeo/áudio O Quarto de Arrumo (fig.18, p. 157) as minhas intenções versam, 

em primeiro plano, sobre as protomemórias, aquelas que Candau supõe serem as 

mais resistentes e fruto de uma memória social incorporada (2016, p. 22). Neste 

trabalho tento encontrar-me com um arquivo possivelmente inscrito no corpo, tal como 

sugere Derrida (2001). Como afirmei anteriormente, ao desembarcar, supunha que 

encontrar caminhos em um contexto sem memória poderia acarretar em um 

deslumbre típico das coisas que vivenciamos pela primeira vez, e, desse modo, 

poderia viver um ‘sem rumo’ que me remetesse apenas para o presente. Por isso, 

aliava-me às protomemórias.  

O vídeo faz alusão às memórias de baixo nível nomeadas por Candau, relaciona-

se às circunstância da vida e refere-se, na esfera individual, aos conhecimentos e as 

experiências mais resistentes que acumulei em longo de todo um processo de 

socialização. O vídeo supõe uma metáfora, um quarto de arrumo, um espaço físico 

onde incrustam-se estas memórias incorporadas, uma reverência às “paredes da 



157 
 

memória” do poeta e compositor Belchior75 (1946-2017), um “lugar” onde guardamos 

e acessamos, mesmo sem estarmos conscientes disto, os gestos, a linguagem, as 

expressões corporais, as condutas. O trabalho visita um “algum lugar” da mente ou 

do corpo onde estas competências são efetivadas quase involuntariamente, sem um 

ajuizamento ou análise prévia.  

Este objeto artístico interessa-se também pela memória propriamente dita. A 

memória que se  alia ao corpo presente  (BOSI, 1994) e que, segundo Bergson (1999), 

objetiva conjurar as percepções passadas, traçar paralelos com uma percepção 

presente, recordar-nos o contexto de onde advém, auxiliando-nos nas decisões a 

serem tomadas. Assim, O quarto de Arrumo, representa o ato de escolha, os instantes 

em que “[...] nossa memória escolhe sucessivamente diversas imagens análogas que 

lança na direção da percepção nova” (BERGSON, 1999, p.116). No vídeo sigo um 

aforismo de Bosi e ‘ocupo’ o espaço todo da consciência (1994, p. 46), representado 

pela alegoria de um quarto de arrumo.  

 

Imagem 20: O Quarto de Arrumo (2016). Vídeo HD e áudio. 5’33” [loop]                                  Snapshot do vídeo 

         

Assim, as obras supracitadas, pensadas enquanto arquivo, inserem-se ao tema 

das representações do conhecimento, das informações, das ordenações e 

                                            
75 Poeta, compositor e intérprete brasileiro, autor de Como Nossos Pais (1976), uma ode à memória e ao tempo. 
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armazenamento da memória; compartilham a ideia de arquivo pessoal corporificado 

no trabalho de Paulo Bruscky; guarnecem-se, tal qual os interesses da artista 

Rosangela Rennó, de imagens que são descartadas ou estão esquecidas, de imagens 

esvaecidas e com indícios de desaparição; e resultam, em conformidade com Jeremy 

Deller, da intenção de “[...] engajar-se em uma jornada otimista de descoberta 

pessoal”76 (GIBBONS, 2009, p. 6).   

Contudo, cabe reavivar, estou a conjecturar um possível ritual de passagem 

onde a ambiguidade prevalece. A condição liminar, a antiestrutura defendida por 

Victor Turner (1974) tensiona a ordem estabelecida e produz efeitos desejáveis ou 

não, acertos e equivocos. Embora algumas características da liminaridade possam 

ser entendidas como negativas, isolamento e  invisibilidade por exemplo, e o processo 

liminar possa trazer níveis de desconforto diante de privações e ambiguidades, a 

potencialidade do anonimato liminar pode ser libertador e permitir que narrativas 

alternativas ocorram.  

Portanto a percepção fundamental das experiências liminares é a emergência 

entre tensões, e, desta ambivalência, emergem também questões relativas às 

memórias. Joan Gibbons escreve que, para Susannah Radstone, pesquisadora 

especializada em teoria cultural e memória cultural, a chave para o entendimento da 

questão que envolve a memória não está apenas as maneiras como a memória é 

aproveitada ou fixada, mas, sim, “[...] em tensões e equívocos produzidos pelas 

ambivalências da memória”77 (RADSTONE apud GIBBONS, 2009, p. 6). Ao distinguir 

a acepção de memória como uma questão que compreende aspectos relativos a 

tensão e equívoco, o autor acrescenta uma observação feita por Radstone, segundo 

a qual: 

a memória tende a atingir um certo limiar ou posição liminar: não apenas os 
limites que existem entre subjetividade e objetividade, o mundo externo e 
interno, indivíduo e sociedade, mas também o limite que existe entre o 
esquecimento e a lembrança, cujas tensões têm enormes implicações, dado 
o potencial para um uso intencional da memória para transformar o presente 
em um futuro melhor.78 (ibid., p. 6). 

Nas últimas décadas, relatam historiadores e críticos, a memória, a trabalhar nos 

limites entre lembranças e esquecimentos, tem desenhado o caminho para muitos 

                                            
76 (tradução própria) 
77 (idem) 
78 (idem) 
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artistas. Neste interim, muitos se fascinaram pela ideia da memória/arquivo ou 

arquivo/memória. A estes artistas conforma-se uma poética do inventário interessada 

na memória e nos discursos dimensionados pelo tempo, identidade, trauma, 

etnografia, informação e outros. Na pluralidade da arte contemporânea, classificar, 

reter, conservar, guardar, desvelar, surgem como potência da memória  com enormes 

implicações, parafraseando Radstone, na elaboração de ideais expressivos e 

procedimentos artísticos que, adensados de tensões e equívocos (não entendo a arte 

sem estes fatores), flertam com o potencial intencional de ressignificar o passado no 

presente com um olhar no futuro.  
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4.3 - Rito de Identidade 

 

A identidade somente se torna uma questão quando 

está em crise, quando algo que se supõe como fixo, 

coerente e estável é deslocado pela experiencia da 

dúvida e da incerteza.  

 Kobena Mercer 

 

No capítulo anterior ajuizei a memória como uma competência individual, conexa 

a representações, práticas e maneiras sociais que, sob a perspectiva de uma 

experiência autoetnográfica auxiliava na reflexão sobre os predicados de identidade.  

Isto posto, recordo-me que, nos instantes de separação e adentramento, entre 

dúvidas e incertezas, percebia um tempo de crise que manifestava à disposição para 

a suspensão temporária de identidades (memórias). Quer fossem as relacionadas a 

unidades de estrutura social, como as relações entre posições e funções, quer fossem 

as pertinentes a dispositivos e disposições inscritas no corpo, protomemórias 

(CANDAU, 2016) como os gestos, expressões e condutas; ou ainda, as identidades 

conexas às recordações, como aquelas que suscitam preferências, desejos e até 

saudades.  

Face a estes sentimentos, empenho-me em subscrever um contrato, tal como 

preconiza Augé (1994, p. 7), e entrego parte de mim em troca do anonimato. Anônimo 

significa, literalmente, “sem nome”, contudo, em conformidade com o sociólogo Gary 

Marx (1999), o conceito é aplicado aqui pelo viés que relativiza as qualidades de ser 

identificável: identificabilidade e não-identificabilidade. Nesse caso, ao pressupor um 

anonimato total, a pessoa não é identificável. Entretanto, o que se observa são níveis 

de anonimato que dependem dos níveis de exposição e ocultação de informações 

pessoais, ou seja, relaciona-se às intermediações entre sujeitos em processos de 

socialização. Ao sugerir um anonimato ajustado ao período do rito de passagem, 

refiro-me a uma condição de suspensão de prévias identidades e a preparação do 

terreno para a abertura das “negociações” nos convívios com o outro e a imediata 

aquisição de novas identidades. Este entendimento do conceito foi ânimo presenciado 

nos ritos de identidade.  
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A respeito desse anonimato “negociado” dos anos de doutoramento em Artes 

Plásticas, interessou-me compreendê-lo a partir do pensamento que alguns 

sociólogos têm elaborado sobre os procedimentos de construção identitária nas 

sociedades contemporâneas. Período ao qual associam-se os contextos globalizados, 

um fenômeno imanente às ações humanas nos dias atuais. Nesse contexto, 

encontram-se diferentes autores que averiguam em Identidade uma realidade onde 

sintomas de fluidez e de impermanências estão a serem diagnosticados (HALL, 2015; 

BAUMAN, 2005; GIDDENS, 2002), onde a identidade cultural suscita discussões em 

torno de um sujeito social contemporâneo, onde a criatividade dos artistas plásticos 

devaneia sobre a natureza fragmentada deste processo global.  

O conceito de Identidade tem sido muito discutido, e, portanto, abriga muitas 

variantes: filosófica, antropológica, sociológica. Na sua expressão contemporânea, o 

período é influenciado pelos discursos sobre uma sociedade pós-moderna, 

multicultural e globalizada, e, ao mesmo tempo, pela exaltação da diferença e da 

preservação das identidades culturais. Observa-se em trabalhos de renomados 

autores que a identidade é um tema urgente para os estudos sociais, assim como 

pareceu-me urgente para a compreensão da liminaridade na qual me encontrava. 

Diferente de outrora, quando a noção de identidade estava ligada à ideia de um sujeito 

único, os atuais deslocamentos de suas partes constituintes atribuiu-lhe o caráter 

instável, fluido.  

Autores identificam no sujeito contemporâneo a disposição para o acolhimento 

de referências culturais distintas e para a afirmação ou supressão de características 

identitárias como uma possibilidade política. Esses fenômenos influenciam e 

(re)definem o conjunto identitário do sujeito, contudo e conjuntamente, o põem a 

conviver com o discurso reivindicador de grupos marginalizados, com as exigências 

de reapropriação dos meios legitimadores de identidades, com a contestação da 

centralidade das identidades nacionais. Há, portanto, um esforço no sentido da 

valorização das identidades locais, e, neste ambiente de interação e divergência 

surgem identidades culturais em transição, liminares, resultado da interseção entre 

tradições culturais diferentes. Essas são as identidades híbridas sugeridas por Hall 

(2015), construídas socialmente a partir de experiências individuais ou de grupos, e 

com as quais procurei pensar a minha condição de sujeito liminoide, de um desterrado.  
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Ao lançar as atenções para questões identitárias encontro-me com a pretensão 

ao pertencimento. Incorporo práticas de conexão com pessoas, grupos, culturas e 

lugares. Com isso, aproximo-me de identidades que, irremediavelmente, evidenciam 

o inverso dessa questão: o sentimento de não-pertencimento. Estas afrontas 

confirmavam que o sujeito liminoide pertencia a uma minoria e, como tal, deveria 

dispor de estratégias para as negociações sociais: interações e interdependências.  

As identidades assimiladas desde muito cedo evidenciavam uma não filiação ao 

ambiente cultural; haviam poucos iguais a mim e disso era preciso tirar proveito 

artístico. As interações com as diferenças abonavam qualidades que hora fortaleciam 

antagonismos, hora construíam laços amistosos. Assim, entre encontros, passava a 

compreender a outra cultura como uma desejada e sutil corruptora de identidades. 

Buscava os encontros nos termos do embate cultural sugerido por Bhabha (1998), 

quer fosse através de antagonismo ou de afiliação, interessava produzi-los 

performaticamente, de forma participativa. Não intencionava que a diferença fosse 

compreendida apenas como um embate entre tradições.  

Para Bhabha, a “[...] articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, 

é uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos 

hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica” (1998, 

p. 20-21). Assim, toda a articulação e processo de negociação social ocorreu sob a 

ótica da alteridade, quero dizer, sob a força transformadora das interdependências 

humanas, e sobre um recorte temporal histórico nomeado, aqui, de Fora do Mundo. 

  A identidade cultural corporifica-se na alteridade, no pressuposto de que todo 

o ser humano social interage e interdepende do outro, ou seja, a identidade forja-se 

mediante esse confronto. Essencialmente, esses intercâmbios e correlações foram 

constituídas e consistiram de convivências entre indivíduos concretos, históricos e 

idiossincrásicos, como sugere Turner (1974) para os membros de uma communitas, 

e, como imaginava-me parte de uma, o fazia pelo viés de rito de passagem. 

Lembremos que, nas communitas (comunidades) “situam-se as relações e os 

elementos inversos: o pessoal em oposição ao impessoal, o intuitivo em contraste 

com o técnico, a ausência de propriedade e insígnia em contraste à posse e ao status” 

(DA MATTA, 1977, p. 21). Assim, como a condição minoritária de um sujeito liminoide 

permitia construir com estes indivíduos uma relação não segmentada em funções e 
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posições sociais, conforme o exposto no primeiro capítulo, experimentava, sem 

intencionar ser confundido na minha identidade original, um embate cultural, um 

“confronto direto, imediato e total de identidades humanas” (TURNER, 1974, p. 161). 

Percebia algo próximo ao sentimento exposto por Bauman, um polaco, quando de sua 

chegada ao Reino Unido na condição de refugiado: 

Eu não tinha a intenção de que me confundissem com um inglês, e meus 
alunos e colegas jamais tiveram dúvida de que eu era estrangeiro, mais 
exatamente um polonês [polaco]. Esse tácito ‘acordo de cavalheiros’ impediu 
que a nossa relação viesse a exacerbar- pelo contrário, fez com que fosse 
uma relação honesta, tranquila e, no geral, transparente e amigável. 
(BAUMAN, 2005, p. 15)  

Entre confrontos diretos e acordos de cavalheiros interessava-me, tanto quanto 

a Bauman, por interações honestas e interdependências amigáveis. Ademais, nessas 

experiencias entre sujeitos contemporâneos há o importante fator, já mencionado, a 

exercer um decisivo papel e sobre o qual debruçaram-se muitos estudiosos do 

assunto: as alterações sociais marcadas pelo fenômeno da globalização. Nesse 

período, segundo Giddens (1938-), “[...] à medida que áreas diferentes do globo são 

postas em interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem 

toda a superfície da Terra” (GIDDENS apud HALL, 2015, p.13).  

Hall, acerca desse momento de transformação e em análise sobre a crise de 

identidade na pós-modernidade, afirma que a identidade cultural não é mais 

autorreferencial como pensava-se no Iluminismo; não é mais sociológica, quando a 

modernidade a concebia como fruto exclusivo da relação estabelecida com os outros. 

Hall descreve o sujeito pós-moderno, adentrando no cerne das suas preocupações, 

como um indivíduo contemporâneo que não possui mais uma identidade fixa (2015, 

p. 10-11). O argumento é o seguinte: “as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (ibid., p. 

9).  

Do ponto de vista da atualidade da Arte, o conceito de pós-modernidade, embora 

não seja objeto do meu estudo, é posto em causa neste ensaio a partir da assertiva 

de Cauquelin, segundo a qual, a “[...] mistura de tradicionalismo e novidade, de formas 

contemporâneas de encenação e de olhar na direção do passado caracteriza o que 

se convencionou chamar de pós-moderno” (2005, p. 128). Um modo de operar 
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manifesto na autodescrição da Builder Association, uma companhia de performance 

e mídia sediada em New York: “[...] nós reanimamos textos teatrais clássicos, 

introduzindo-os em novos meios de expressão, e depois remanejando-os dentro do 

contexto caótico da cultura global contemporânea” (RUSH, 2013, p. 64).  

Assim, quando em Fora do Mundo as preocupações com memórias e 

identidades emergem justamente de uma dicotomia observada entre tradição e 

novidade, na qual insere-se o sujeito liminoide, o direcionamento do olhar para coisas 

passadas alinham-se às configurações contemporâneas das experimentações 

artísticas. “O termo [pós-moderno] designa justamente o heterogêneo”, explica 

Cauquelin (2005, p. 129), ou a agitação de uma situação onde conciliam-se 

preocupações entre a tradição e o presente em contexto de indeterminações. 

Retornando a Hall, o autor concebe a crise como lugar da identidade. Se, para o 

sujeito moderno – já ultrapassado na visão do autor - havia uma identidade melhor 

definida e circunscrita a um contexto social e cultural, para o sujeito pós-moderno, Hall 

aponta a existência de uma crise de identidade como “[...] parte de um processo mais 

amplo de mudança, e que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social” (2015, p. 9). No que tange à realidade 

experimentada em Fora do Mundo, o contexto suscitava uma questão, uma primeira 

crise: se somos o que nos identifica, e o que nos identifica está a ser constituído desde 

que nascemos, o que somos quando estamos onde não nascemos? A resposta 

encontro no próprio Hall, na sua descrição para o conceito de tradução.  O autor 

comenta: 

Em toda parte estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas 
que estão suspensas, em transição, em diferentes posições; que retiram seus 
recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são 
produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 
vez mais comuns num mundo globalizado. (ibid., p. 52). 

 
Hall, por conseguinte, alerta que isso pode levar a pensar a identidade como 

uma vítima do desaparecimento ou perceber a globalização como um fenômeno 

homogeneizador e, portanto, prejudicial à manutenção das identidades tradicionais. 

Contudo, Hall alerta para um possível falso dilema. Segundo o autor, há uma segunda 

possibilidade; a tradução, que, para um quadro que está se tornando global, “[...] 
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descreve aquelas formações de identidade que atravessam e intersectam as 

fronteiras naturais” (ibid., p. 52), e que são compostas por pessoas que se encontram 

dispersas de sua terra natal. O autor argumenta que “essas pessoas retêm fortes 

vínculos com seus lugares de origem e suas tradições [...]” e, por isso, “[...] são 

obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 

assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades” (ibid., p. 52). A 

ideia de tradução como um lugar de negociações culturais remete aos entre-lugares 

proferidos por Bhabha (1998) que, em seu ensaio sobre O Local da Cultura analisa 

processos históricos ligados aos contatos interculturais. O autor procura perceber e 

localizar essas experiências de fronteira como interstícios que se estendem para 

formas extraordinárias de identidades culturais, quer no ato de reorganizar-se, quer 

no desejo de refazer-se de um momento anterior de desterritorialização. Bhabha 

refere que: 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com "o novo" que não seja 
parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como 
ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado 
como causa social ou precedente estético, ela renova o passado, refigurando-
o como um "entre-lugar" contingente, que inova e interrompe a atuação do 
presente. O "passado-presente" torna-se parte da necessidade, e não da 
nostalgia, de viver. (1998, p. 27) 

No exercício de uma nova sociabilidade, do encontro com o novo, tentava uma 

ancoragem estável, como afirma Hall, e sobre a qual comentei no capítulo anterior, e 

trabalhava para uma renovação do viver, como preconiza Bhabha, sem nostalgias. 

Nestes instantes, interessava-me incorporar maneiras, absorver costumes, identificar 

traços culturais. Conduzia as minhas tratativas com os segredos e sabores do Porto 

como a forma possível de estar diante de novas informações. Desejava experienciar 

outra ordem social, não a tradicional de onde vinha, e, para isso, precisava ser 

diligente em requalificar a minha identidade cultural através das relações entre 

pessoas e/ou grupos sociais, e aumentar o arcabouço cultural a partir da inserção em 

redes de compartilhamento de patrimônios memoriais e materiais. Sobre o tempo 

dessas possibilidades de mudanças e acréscimos culturais, contava com a afirmativa 

de Giddens: “[...] os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram, 

de uma forma bastante inédita, de todos os tipos tradicionais de ordem social” 

(GIDDENS apud HALL, 2015, p.13). Assim, caminhava liberto de laços sociais 

habituais e zeloso com todos os encontros e direções tomadas. 
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Para Giddens (2002), que prefere a terminologia modernidade alta (ou tardia) 

para advertir que muitos fundamentos da modernidade permanecem presentes na 

realidade atual, não é possível decompor a estrutura das sociedades contemporâneas 

em sua complexidade sem considerar as implicações que a realidade global determina 

tanto ao sujeito quanto à sociedade. Segundo o autor, esta condição “altera 

radicalmente a natureza da vida social cotidiana e afeta os aspectos mais pessoais 

de nossa existência” (2002, p. 9). Sua reflexão acerca da identidade está focada no 

surgimento de novos mecanismos de auto identidade estabelecidos pelas 

organizações da alta modernidade, e que também são partes constituintes delas, ou 

seja, o sujeito desta trama, lembra o autor, “não é uma entidade passiva, determinada 

por influências externas” (ibid., p. 9). O que Giddens quer dizer com a não passividade 

do sujeito é que, “[...] ao forjar suas auto identidades, independente de quão locais 

sejam os contextos específicos da ação, os indivíduos contribuem para (e promovem 

diretamente) as influências sociais que são globais em suas consequências e 

implicações” (ibid., p. 9). Portanto, a palavra interação aplica-se com mais propriedade 

do que influência, por isso desejava construir vias de duplo sentido onde pudesse dar 

e receber, ou seja, “no fim das contas, a transmissão [de memórias] é tanto emissão 

quanto recepção” (CANDAU, 2016, p. 124). 

Sem desejar aprofundar na complexa questão da globalização, o contato mais 

aproximado com o patrimônio cultural português confirmou um dos seus paradigmas: 

as identidades, anteriormente inseridas em contextos rígidos e quase imutáveis, não 

mais se mostram através de um desenho de contornos bem definidos, ao contrário, 

devido à dinâmica mais fluida das sociedades contemporâneas  (BAUMAN, 2005), já 

não as temos tão nitidamente delineadas. Hall, que reconhece o impacto dos sistemas 

culturais globalizados sobre identidades culturais, afirma: 

 
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 
está se tornando fragmentado; composto não só de uma única, mas de várias 
identidades [...]. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 
(2015, p. 11-12) 

 

Por certo que estava num lugar rodeado de descobertas, abordado por novas 

paisagens, contudo, o exótico nas pessoas e nas coisas repousava mais nas 

semelhanças do que nas diferenças, como imputava a rigidez e a imutabilidade de 
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outros tempos. No mundo atual é preciso cuidar das insensatas fantasias. Quando 

afirmei, anteriormente, que imaginava desembarcar em um mundo completamente 

diferente, repleto de opostos, além do impulso poético de enaltecimento à viagem, 

desconsiderava, com propósitos, o tempo de globalização cultural em que vivemos. 

De outra forma, veria reduzido o encanto em declarar-me um desbravador, um 

peregrino, um artista viajante. Quero dizer, reforçava o desejo poético pela auto 

identidade. As experiências artísticas nascidas destes encontros encaminham, na sua 

dialética a representatividade destes embates entre identidades e participa de uma 

via que sustenta o sujeito liminoide com imagens de um (re)aprendizado cultural. Para 

Milton Santos, “a cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o 

universo, é uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas 

entre o homem e o seu meio” (1999, p. 261). 

Bauman (2005) considera que a identidade exerce um papel fundamental hoje, 

no mundo, para o bem ou para o mal. Para o autor, em contraposição às identidades 

nacionais que dominaram o cenário desde o início da era moderna, os indivíduos 

contemporâneos passaram a criar a sua própria identidade e não mais a herdá-las, 

simplesmente. Não partimos mais de uma tábula em branco onde inscrevemos 

idiossincrasias herdadas e delas vivemos como um todo pré-estabelecido, pelo 

contrário, passamos agora a redefini-las por toda a vida. Atualmente, formas de viver 

e de ser são consideradas atrativas por um determinado tempo para logo a seguir 

serem consideradas superadas. Os modos e as modas mudam com uma frequência 

que não se via anteriormente. Para Bauman, existir tornou-se um fenômeno dividido 

em acontecimentos com vinculações fragilizadas por um mundo individualizado ao 

limite. Um mundo onde “a ‘identidade’ é uma ideia inescapavelmente ambígua, uma 

faca de dois gumes” (BAUMAN, 2005, p. 82).  

Nas premissas deste ponto do ritual, não interessava pensar em uma ‘raiz’ 

cultural e nela como um porto seguro e imóvel. Não quando se vive uma experiência 

singular de um rito de passagem; não quando os constituintes do rito faz sentir-se 

parte de uma rede mundial; não quando as identidades se deslocam e as noções de 

unidade identitária esvanecem-se. Em conformidade com Bauman, a identidade, 

ambígua, parecia compor-se de pedaços, como um puzzle a ser montado, onde as 

peças, se não agrupadas com cuidado, denotam as vinculações fragilizadas das quais 

ele fala. Não interessava agir de forma a apegar-me às regras antigas ou a cuidar de 
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uma pretensa coesão identitária. A atitude mais promissora pareceu ser a de usufruir 

da ocasião, mutável e de longa duração. Interessava pensar e viver as identidades 

como propósito de uma experiência pessoal, artística, a partir de expectativas e 

invenções rituais. A identidade precisava ser considerada um desígnio em vez de um 

fator predefinido, em suma, elucubrava em conformidade com Bauman que afirma que 

“[...] a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; 

como alvo de um esforço, ‘um objetivo’” (2005, p. 21-22).  

Para a Arte experienciada em Fora do Mundo, esta confluência de culturas e o 

face a face com as diferenças, a põe no centro dos entre-lugares de Bhabha (1998) 

que com o seu discurso sobre as diferenças e a identidade cultural acrescenta mais 

fundamento aos encontros interculturais, proporcionados nestes tempos de 

doutoramento. Homi Bhabha é um autor dedicado à construção do pensamento pós-

colonial no interior da problemática da modernidade. É responsável pela expressão 

entre-lugares, uma zona liminar de produção de expressões que acontece à margem 

do conhecimento e das identidades hegemônicas. Bhabha (1998) menciona 

amplamente um fenômeno contemporâneo, as migrações pós-coloniais, as intensas 

e permanentes interações entre diferentes culturas, que resultam em territorialidades 

transitórias e que produzem sentidos comuns a indivíduos ou grupos distintos. Para o 

autor, ocorre que nestas zonas liminares de produção de expressão o que é 

“teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar além das 

narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou 

processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais” (BHABHA, 1998, 

p. 20).  

Bhabha entende que é na emergência desses novos espaços, onde os encontros 

de diferenças ocorrem, que os valores culturais são negociados. Ante essa hipótese, 

indaga se os sujeitos nestes entre-lugares são formados pela soma das diferenças, 

se o intercâmbio de valores acontece de forma colaborativa e dialógica, ou se o que 

prevalece nessas permutas é o antagonismo, o conflituoso ou o incomensurável. 

Bhabha afirma que “esses ‘entre-lugares’ fornecem o terreno para a elaboração de 

estratégias de subjetivação - singular ou coletiva - que dão início a novos signos de 

identidade [...]” (ibid., p. 20).  Neste momento do rito de passagem, para os 

experimentos artísticos conexos, interessa a experiência dos entre-lugares como lugar 

de exame, de reavaliação e de intervenção, assim como interessa considerar, como 
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potencializador destes ambientes, a proposição de Bhabha: “é no espaço da 

intervenção que emerge nos interstícios culturais que introduz a invenção criativa 

dentro da existência” (ibid., p. 29). Os entre-lugares condizem, então, com os lugares 

dos encontros estratégicos para a sobrevivência do sujeito liminoide, como espaço de 

invenção criativa, como lugar dos embates culturais, dos encontros de novos signos 

de identidade.  

A questão com a qual estive envolvido, fundou-se na influência mútua entre o 

sujeito e a sociedade e, como detentor de identidades pessoais, estive 

constantemente a ser desafiado a reinventar-me em interações contínuas com os 

espaços culturais e as identidades que me foram oferecidas. O sujeito em situação de 

liminaridade, desterrado por um autoexílio e retido em um rito de passagem, 

reformula-se sob a perspectiva múltipla das sociedades pós-modernas. E, no âmbito 

das experimentações artísticas, o olhar esteve nas Artes Plásticas como indicador e 

como vanguarda constituinte de realidades globalizadas e, neste ínterim, como um 

fator que, segundo Cauquelin, evidencia a instabilidade e as transformações dos 

tempos atuais: 

O que encontramos atualmente no domínio da Arte seria muito mais uma 
mistura de diversos elementos; os valores da Arte moderna e os da arte que 
nós chamamos de contemporânea, sem estarem em conflito aberto, estão 
lado a lado, trocam suas fórmulas, constituindo então dispositivos complexos, 
instáveis, maleáveis, sempre em transformação. (2005, p. 127)  

Neste plano instável de trocas e transformações, muitos problemas que assolam 

as sociedades já foram ou estão sendo discutidos e experimentados através das 

Artes. As Artes Plásticas apontam no sentido das vanguardas das relações entre 

cultura e espaços globais. Entre as derradeiras décadas do último século e o princípio 

deste, tornou-se lugar de afluência para outros campos artísticos e para pautas sociais 

emergentes: dança, feminismo, cinema, ativismo, teatro, gênero, música, política. Se 

recordarmos, ao longo da história, em tempos de crise, os artista sempre estiveram 

dispostos a expressar, debater e provocar; sempre objetivando expectativas e 

perspectivas para o futuro. Hoje, diante da possibilidade pós-moderna analisada e 

criticada por muitos, diante dos conflitos, da ubiquidade tecnológica, do fluxo de dados 

e dos deslocamentos incessantes a “Arte permanece viva e somente “[...] 

desaparecerá na medida em que a vida adquirir mais equilíbrio” (MONDRIAN apud 

FISCHER, 2002, p. 11). Para isso, a Arte cumpre o papel definido por Jean Cocteau 

(1889-1963): “a poesia é indispensável.... se eu ao menos soubesse para quê...” (Jean 
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COCTEAU apud FISCHER, 2002, p. 11). Esse “encantador e paradoxal epigrama”  

(FISCHER, 2002, p. 11) de Cocteau está em conformidade com o tempo atual, uma 

ambiguidade latente que percorre a produção, a circulação e o consumo da Arte. 

Como diria Belting: “[...] a resposta da Arte consiste no jogo duplo de questionar a si 

mesma e de se afirmar nisso” (2012, p. 144). 

Exigências por produtivismo e eficiência inscrevem as contradições da 

globalização na Arte que, com sensibilidade, aborda tensões da sociedade 

contemporânea. Questões relativas à identidade cultural, às minorias, a grupos 

policiados, preocupações com as uniformidades e os apagamentos, as contra 

exigências por autenticidades, o local e o global, o legítimo e o genérico, são temores 

e reações próprias deste momento. As objeções às forças globalizantes ascendem 

das especificidades locais e das identidades culturais tradicionais. O cenário evidencia 

que as significações artísticas locais esforçam-se por inclusão e reconhecimento, e 

expõem a rede global das artes a contextos e peculiaridades localizadas.  

Deste modo, sob a perspectiva da arte, a questão da identidade cultural 

reformula-se. Contudo, não se trata de um jogo a definir vitoriosos ou a impor 

supremacias entre os aspectos universalizados e as especificidades locais, mas sim, 

como ela colabora para a resiliência frente aos desafios encarados pelas sociedades 

contemporâneas, por exemplo: a ideia de resistência associa-se a uma identidade 

rígida ou, pelo contrário, efetiva-se em uma identidade mais flexível? Ou ainda, 

considerando os interesses desta pesquisa, estariam as identidades a serem incitadas 

para um propósito futuro?  

Se, anteriormente, as diferentes identidades culturais foram consideradas 

apenas como fenómenos antropológicos, a atualidade das Artes as colocam à frente 

das práticas e experimentos. A diversidade tornou-se um tema importante. Se, para a 

lógica predominante do mercado, a dessemelhança significa algo exótico, na arte é 

uma ferramenta de inclusão pronta a desafiar a prevalência do mercado. Essa 

realidade evidencia na Arte dois caminhos aparentemente opostos: primeiro, o 

contexto oferece o que ela sempre quis, a real possibilidade de ir além das fronteiras, 

e isto os artistas abraçaram com sensibilidade; segundo, este mesmo fenômeno 

colocou a arte no centro das novas forças hegemônicas e das desigualdades por elas 

produzidas.  
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Fora do Mundo desenvolve-se ante a possibilidade de um mundo globalizado, 

uma pós-modernidade, e utiliza qualidades deste mundo para transpor fronteiras, 

para, do centro de um facto liminar, ante as diferenças e os domínios locais, convertê-

los em zona de práticas e experimentos artísticos, em lugar de expressão não 

etnocêntrica. Bhabha confirma que o significado mais amplo da pós-modernidade 

“reside na consciência de que os ‘limites’ epistemológicos [das] ideias etnocêntricas 

são também as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias 

dissonantes, até dissidentes” (1998, p. 23). Uma visão etnocêntrica evidencia, muitas 

vezes, o desconhecimento sobre diferentes hábitos culturais, e a história é rica em 

desrespeitos, depreciações e intolerâncias pelo diferente. A questão da identidade na 

atualidade das Artes põe em destaque questões relativas a estas vozes destoantes 

de que fala Bhabha, ao tempo em que articula, em ações enunciativas, 

representações de temas relativos a identidades: imigrantes, refugiados, mulheres, 

gays, lésbicas, transexuais, negros, feministas, ecologistas e outras formas de 

condensações. Pessoas e tribos que, na percepção de Maffesoli, “[...] entrechocam-

se, atraem-se repelem-se numa constelação de contornos difusos e perfeitamente 

fluidos. É essa a característica das sociedades pós-modernas” (1996, p. 32). Maffesoli 

pensa que o que melhor representa a pós-modernidade, o tempo das tribos, é o 

vínculo entre ética e estética. O autor percebe “[...] um novo vínculo social surgindo a 

partir da emoção compartilhada ou do sentimento coletivo” (MAFFESOLI, 1998)79. 

Portanto, Maffesoli aponta para aspectos que denotam valor à Arte 

contemporânea: as comunidades e o futuro. A ideia modernista de uma dialética 

universal que a tudo unia, converte-se em uma Arte que dá voz a identidades sub-

representadas. Estas subversões às ordens preestabelecidas nunca ocorrem sem 

conflitos, contudo marcam o desejo de estabelecer, entre fronteiras, a participação e 

a voz de múltiplos grupos identitários. Deste modo, em última análise, Fora do Mundo 

conjectura-se por meio de uma Arte que se apresenta como um ensaio para o futuro, 

onde adversidades são confrontadas e examinadas através de métodos como: a 

experiência pessoal e coletiva, os encontros, os afetos, as compreensões, enfim, as 

respostas humanas diante de um quadro social que se avizinha (des)ordenado. 

                                            
79  In: prefácio à segunda edição, 1998. 
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Vivemos um tempo de novos agrupamentos, de novos vínculos sociais e de 

confrontos a níveis globais. Neste momento, há embates sendo travados contra a 

opressão das identidades, contra as identidade impostas, contra a invisibilidade ou 

contra a sobre exposição, contra as desigualdades. As minorias contestam as 

identidades de poder e o disciplinamento dos corpos. Seja pelos desvios de linguagem 

ou pelo descumprimento de códigos, seja pela ocupação de espaços ou 

ressignificação de signos, seja pelo descompasso do tempo ou pela negociação de 

culturas. A atualidade da Arte é preenchida de projetos orientados para questões de 

identidade. Artistas dedicam-se à desconstrução de ordens identitárias em vigor, 

discutem os ideais modernos de classe e função, tendem a métodos de contraposição 

e de afirmação, objetam as identidades constituídas para acomodar as estruturas 

sociais e solidarizam-se com minorias. A atualidade trouxe o sentido de participação 

em um tempo contemporâneo comum, marcado pela diversidade cultural e fluxos de 

informação. O engajamento com os problemas do seu tempo tornou-se paradigma da 

contemporaneidade da Arte. 

Sob estas perspectivas, os(as) artistas plásticos representam palcos sociais e 

empreendem, com criatividade, estratégias de (re)posicionamento de identidades 

no ambiente fragmentado, uma realidade que há algumas décadas vêm 

redesenhando a forma como habitamos e nos colocamos no globo. Vejamos, portanto, 

o exemplo das artistas mulheres que empunham bandeiras na luta por direitos e 

igualdades desde a segunda metade do último século. Para Michael Archer (2001), o 

cenário artístico mundial de 1960, de onde reverberaram importantes vozes 

feministas, era “[...] tanto social e político quanto formal, e as questões sobre política 

e identidade, tanto culturais quanto pessoais, viriam a se tornar básicas [...]” (2001, p. 

x). Para tanto, a força da teoria feminista foi fundamental e significativa. Segundo o 

autor: 

As implicações mais amplas da maneira como o feminismo pensava a arte 
foram-se tornando cada vez mais claras em meados dos anos 70. Insistir no 
direito de não agir nem como sujeito neutro nem como substituto do macho, 
mas como mulher, havia posto em foco a questão da identidade. (ibid., p. 133) 

Muitas artistas representativas marcharam com as políticas de afirmação 

identitária feminina, entre elas Judy Chicago (1939-) e Louise Bourgeois (1911-2010). 

Chicago tem uma história muito singular. Em 1970, quando ainda se chamava Judy 

Gerowitz, a artista anunciou que renunciaria ao nome do pai e adotaria, a partir 
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daquele momento, o nome de sua cidade natal. Decidiu por este gesto devido a 

“endêmica dominação masculina do mundo da arte” (ARCHER, 2001, p. 126) e em 

desagravo à não aceitação dos seus trabalhos e das demais mulheres artistas pelo 

poder masculino estabelecido. A artista também participou da organização do primeiro 

Programa de Arte Feminista no Califórnia Institute for de Arts. A instalação The Dinner 

Party (1974-79), possivelmente a obra mais conhecida de Chicago, tinha um discurso 

abertamente político e defendia claramente os direitos das mulheres. Foi elaborada 

em conjunto por uma comunidade de artistas e de cooperadores e reproduzia, em sua 

militância, os desenhos ligados às formas decorativas associadas a afazeres 

domésticos identificados com o feminino. A obra de Chicago, aberta e ativista, foi 

concebida como “uma mesa triangular, uma forma que negava a disposição 

hierárquica dos lugares e sugeria a identidade sexual feminina” (ARCHER, 2001, p. 

128). Em 2007, o The Dinner Party foi permanentemente abrigado no Brooklyn 

Museum como a peça central do Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler80. 

Louise Bourgeois, nascida em França, pertence a uma geração anterior à 

Chicago. Em suas esculturas, Bourgeois sempre tratou da identidade feminina. A 

artista trabalhou a sexualidade feminina nas formas e nos materiais como inscrições 

autobiográficas. Obras de Bourgeois como Femme Couteau (1969-70), ao mesmo 

tempo em que evidenciam aproximações entre poder e corpo - a mulher como uma 

lâmina - também explora os opostos presentes no universo feminino. A artista 

confronta a destruição em oposição à sedução, a severidade de uma faca esculpida 

em pedra com a suavidade das curvas humanas. Bourgeois compreendia que as 

“mulheres estão eternamente em busca de uma maneira de se tornarem mulheres 

[...]. A batalha é travada no nível de terror que precede qualquer coisa que seja sexual” 

(BOURGEOIS apud ARCHER, 2001, p. 132).  

A curadora da exposição coletiva Manobras Radicais (2006) dedicada à 

vanguarda da produção feminina brasileira, Heloisa Holanda (2006), escreveu sobre 

as conquistas alcançadas e as estratégias utilizadas que colocam em questão a 

identidade como fundamento da ação política do feminismo. 

 

                                            
80 Disponível em: http://www.judychicago.com/about/biography/. Acedido em 22/02/19 

http://www.judychicago.com/about/biography/
http://www.judychicago.com/about/biography/
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O grande legado do feminismo para as novas gerações foi o privilégio, 
milenarmente negado às mulheres, de explicitar sua raiva. A arte e a literatura 
do século XXI são a prova disso. Assim como descobriram a estratégia para 
radicalizar essa raiva: não perder a ternura. (HOLANDA & HERKENHOFF, 
2006, p. 146) 

No curso do século XXI, encontramos em Rosana Paulino (1967-) a radicalidade 

da urgência feminista mostrada pela lente do afeto da qual nos fala Holanda. Paulino 

alia gravidade e afeição. Artista e pesquisadora investiga a questão da identidade 

feminina associada à representação da mulher negra, temas relevantes no universo 

feminino e racial brasileiro. Em Bastidores (1997) (fig.19, p. 175) a artista imprime 

fotografias de mulheres negras sobre tecido esticado em suportes próprios para a 

prática de bordado. Sobre a imagem impressa ela costura, com linhas pretas, tarjas 

que amordaçam ou vendam os olhos das mulheres representadas.  

O cenário retratado por Paulino é de violência contra a identidade mulher negra. 

Toda a delicadeza que emana do bordado é usada para denunciar a violência 

doméstica, social, profissional e política. Sobre a intencionalidade do seu trabalho 

Paulino confirma que “[...] o fio que torce, puxa, modifica o formato do rosto, 

produzindo bocas que não gritam, dando nós na garganta” (PAULINO apud 

BAMONTE, 2008). Dentro do cenário artístico mundial, ainda que estejamos no início 

do século XXI, o ambiente ainda é prioritariamente masculino e branco, e, portanto, a 

presença feminina e a identidade negra constam como minorias 

Quanto às identidades negras, muitos artistas trabalham envolvidos por 

questões relacionadas à gravidade do tema. Archer destaca a Norte Americana Adrian 

Piper (1948-) e revela que a artista “começou a sua carreira como uma conceitualista 

linha-dura, mas foi-se tornando cada vez mais consciente do quanto sua identidade 

como negra afetava a forma e a intenção de sua obra” (ARCHER, 2001, p. 134). Em 

suas performances, Piper travestia-se de uma “[...] identidade andrógina e 

culturalmente ambígua” (ibid., p 134). A artista pintava o rosto de branco, acrescentava 

um falso bigode e uma peruca em estilo africano, tornando-se “ponto de convergência 

de crenças, atitudes e forças sociais” (ibid., p. 134).  
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Imagem 19: Rosana Paulino, Imagem da série Bastidores (1997). Imagem transferida sobre tecido, bastidor 
e linha de costura. 30cm diâmetro. Fonte: http://www.rosanapaulino.com.br/blog/category/textos/. Acedido 
em 26/02/19 

No Brasil, o movimento em torno da identidade negra reivindica o reexame da 

história do negro na construção do país, a reparação pelos danos causados pelo 

regime de escravidão, a ratificação do papel desempenhado na Arte brasileira. No 

cenário atual da Arte, permanece a luta pela valorização da cultura e da identidade. 

Sobre o natureza desse argumento, o idealizador do Museu Afro Brasil81 e ativista da 

identidade e memória afro-brasileira, o artista e curador Emanoel Araújo (1940-) 

escreveu: 

A memória negra no Brasil, a memória do negro no Brasil. Negras memórias, 
em primeiro lugar, memórias do estigma que alimenta o preconceito, tendo 
como principal motivo o legado do cativeiro. Do estigma que é motivo de 
longos e permanentes discursos de bem intencionada denúncia e de tantos 
estudos acadêmicos sobre a escravidão, por certo importantes achegas a 
essa arqueologia que, aos poucos, vai descortinando um passado duro, 
sofrido, dolorido, que deixou chagas ainda não de todo fechadas, no 
confronto com a impunidade de tanta barbárie perpetrada contra uma raça 
humana. (2004, p. 243) 

 

                                            
81 http://www.museuafrobrasil.org.br/ 
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Imagem 20: Leonilson; Longo Caminho de um Rapaz Apaixonado (1989). tinta preta e ecoline sobre papel. Fonte: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra58635/longo-caminho-de-um-rapaz-apaixonado. Acedido em: 
12/02/2019. 

 

Contribuições sobre as questões da sexualidade, corpo e gênero foram 

deflagradas pelos estudos feministas. Estudos que equiparavam a opressão sexual 

com a opressão de gênero, e, em paralelo, criticavam os dispositivos de controle da 

sexualidade vigentes no contexto social. A sexualidade, sob as suas múltiplas 

possibilidades, estabelece-se como caminho para o processo de desenvolvimento e 

campo de estudo para os artistas. As questões das identidades LGBT’s ocupam os 

espaços de discussões e correlacionam-se a temas como afetos, saúde, segurança, 

violência, visibilidade e direitos.  

Os artistas defendem que é necessário identificar, apresentar, esclarecer e 

apontar as injustiças e a opressão sexual. Defendem, como alternativa para minimizar 

prejuízos históricos, o fim da discriminação das identidades sexuais e de gênero. 

Artistas como Robert Mapplethorpe (1946-89) e seu trabalho fotográfico, que, “durante 

quinze anos de estudos, flores, retratos e fotoconstruções [...] haviam explorado a 

beleza masculina, o desejo homossexual [...]” (ARCHER, 2001, p. 214), ou Leonilson 
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(1957-93), autor de uma  “[...] arte discretamente poderosa” (EBONY, 2019), apesar 

de não se considerar um ativista, trabalhou questões ligadas à sua identidade de 

homem gay (fig.20, p.176). De uma maneira muito pessoal, Leonilson apresentava 

uma arte centrada em uma realidade social marcada pela AIDS dos anos 1980-90. 

“Por essa razão, ele tem sido frequentemente comparado a artistas como David 

Wojnarowicz [1954-92] e Felix Gonzalez-Torres [1957-96]” (EBONY, 2019), artistas 

reconhecidamente ativistas das identidades homoafetivas. No caso específico do 

artista cubano, Bourriaud faz uma ressalva: “[...] a homossexualidade em Gonzales-

Torres não se fecha numa afirmação comunitária; pelo contrário, apresenta-se como 

modelo de vida que pode ser compartilhado por todos, e com o qual todos podem se 

identificar” (2009, p. 70). Seguindo os passos da história, as manifestações artísticas 

contemporâneas de identidade e gênero convergem para abordagens mais 

transversais e em conformidade com o parecer pós-moderno das múltiplas 

identidades.  

Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais, 
bissexuais [...]. O que importa aqui considerar é que – tanto na dinâmica do 
gênero como na dinâmica da sexualidade – as identidades são sempre 
construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento 
(LOURO, 1997, p. 27) 

João Pedro Vale (1976-) é um artista plástico que aborda a identidade LGBT na 

cena portuguesa e, juntamente com Nuno Alexandre Ferreira (1973-), assina criações 

relevantes à política das identidades apartadas por uma visão de mundo centrada na 

heterossexualidade. Segundo Amado, os artistas interessam-se “pelas lógicas 

históricas de inscrição e apagamento de traços identitários como forma de integração 

[...]” (AMADO, 2011). A artista Virginia de Medeiros (1973-), em trabalho com 

indivíduos transexuais marginalizados, realizou o vídeo Sergio e Simone (2007-2009), 

obra presente à Bienal de São Paulo de 2014 (MEDEIROS, 2009). O trabalho de 

Medeiros retrata Simone, uma travesti usuária de drogas que, após uma traumática 

overdose, abandona a sua condição de travesti e retoma o seu nome de batismo 

Sérgio, uma sobreposição (fluidez) dramática de identidades  

As narrativas, as histórias de vida investigadas pelos artistas espelham uma 

abordagem crítica, mobilizam sentimentos e confrontam tramas morais. Exteriorizam 

formas de identidade, de diversidades culturais e fontes de incertezas. Imigrantes e 

refugiados são, por excelência e circunstância, testemunhas desse emaranhado de 
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identidades e culturas. Exilados de suas matrizes, refazem-se a partir do drama do 

recomeço. Para que a vida seja possível, é preciso transformar as informações em 

novas identidades. E, para isso, relembremos de Flusser (2004), o exilado deve ser 

criativo se ele não quiser perecer. Artistas, portadores de identidades estrangeiras, 

apresentam visões e experiências como e sobre refugiados, a partir de abordagens 

que dialogam com processos de integração e de solidariedade, com os conflitos, com 

as pessoas que ficaram na terra nata, ou com a reconstrução de vidas.  

 

                    

Imagem 21: Zarina Hashmi. Atlas of My World (x6) (2001), 6 xilogravuras com texto  impresso em preto sobre 
papel artesanal indiano. Metropolitam Museum of Art. Fonte: https: 
www.metmuseum.org/art/collectio/search/712284.   Acedido em 25/02/2019 

Zarina Hashmi (1937-) é um exemplo. Nascida em Aligarh, na Índia, vive e 

trabalha em New York desde 1975. Hashmi é conhecida por abordar a saga dos povos 

refugiados, uma condição experimentada por ela quando criança. É próprio da artista 

a inclusão, em seus trabalhos, de textos caligráficos em sua língua materna, o Urdu. 

Em sua Arte, são frequentes as demarcações de fronteiras políticas e a sugestão de 

memórias coletivas relacionadas à violência e à marginalização de grupos identitários 

marcados pelo rótulo de refugiados. “Em trabalhos que se concentram em fronteiras 

geográficas, territoriais e sociais - como Atlas of My World (2001) (fig.21, p.178) e 

…these cities blotted into the wilderness (2003)” (HASHMI, [s/d]), a artista faz uso de 

imagens de mapas e gráficos “para explorar lembranças pessoais ou sentimentos de 

deslocamento dentro de uma diáspora” (ibid., [s/d]).  
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Em 2017, aconteceu em Itália a La Terra Inquieta82, uma averiguação a nível 

global sobre artistas e trabalhos que abordam a problemática dos imigrantes e 

refugiados. A exposição esteve em cartaz no edifício da Triennale di Milano e reuniu 

cerca de 70 participantes, em sua maioria artistas atentos ao drama vivido por muitos 

povos ao redor do mundo – drama agravado nos últimos anos pela guerra na Síria. A 

mostra reuniu muitas obras recentes e outras já conhecidas. As obras expostas 

representaram o movimento das migrações através de fronteiras e barreiras, tanto 

ideológica quanto econômica. A mostra reuniu artistas como o ganês El Anatsui (1944-

), o italiano Alighiero Boetti (1940-94), o árabe-emiradense Hassan Sharif (1951-

2016), a palestina Mona Hatoum (1952-), e os brasileiros Paulo Nazareth (1975-) e o 

Mauricio Lima (1975-), fotógrafo finalista do prêmio Pulitzer em 2015 pelo trabalho 

realizado sobre o conflito no leste da Ucrânia. As obras apresentadas emergem de 

uma cartografia de identidades, de trocas e relações globais em que a arte contesta 

os meandros desastrosos da pós-modernidade83. O fotógrafo Sebastião Salgado 

(1944-), nascido no Brasil e radicado em França desde 1969 – período no qual a 

ditadura militar no Brasil obrigou muitas pessoas ao exílio – dedica-se, 

exclusivamente, à fotografia desde a década de 1970. A sua obra Êxodos  (Salgado, 

2000) decorre de uma sequência de projetos nos quais o fotógrafo mostra-se sensível 

às movimentações humanas ao redor do mundo; populações pressionadas por 

conjunturas econômicas e políticas graves e quase sempre violentas. O projeto 

fotográfico que teve o propósito de ser apresentado em duas vertentes, exposição e 

livro, tornou-se síntese e antevisão de uma época de migrações e de refugiados.   

A Arte plástica oferece canais alternativos para narrativas testemunhais de 

fenômenos sociais e suas consequências. Por certo que o testemunho da Arte não 

surge de desenhos nítidos e facilmente compreensíveis como as mensagens 

propagadas por meios de comunicação. Porém, é precisamente o tipo de testemunho 

que preciso em Fora do Mundo, um testemunho de dimensão humana, que olha para 

as mudanças que experimentamos na vida e apreende suas causas imediatas, 

algumas vezes contraditórias e irreconciliáveis. A arte e a cultura estão enredadas nas 

mesmas falhas criadas pela globalização, sempre circunscritas a um delicado 

equilíbrio entre autonomia e dependência: uma arte totalmente autônoma poderia 

                                            
82 Disponível em: https://www.fondazionenicolatrussardi.com/mostre/la-terra-inquieta/. Acedido em 
14/02/1019 
83 (Idem) 

https://www.fondazionenicolatrussardi.com/mostre/la-terra-inquieta/
https://www.fondazionenicolatrussardi.com/mostre/la-terra-inquieta/
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isolar-se dos dilemas sociais; uma Arte condicionada ao mercado poderia tornar-se 

mero instrumento de entretenimento dos poderosos. Portanto, a Arte plástica é o 

produto de uma realidade que procura superar, que antevê uma sociedade futura a 

partir dos fenômenos atuais.  

Retomando a questão do sujeito liminoide enquanto intérprete de um fenômeno 

de liminaridade, vivo em um tempo de pleitos de uma minoria, de demandas que se 

combinam e se sobrepõem, frequentemente, numa disseminação de pautas que 

estabelece aproximações com as frentes de batalha dos grupos identitários 

supracitados. Estas combinações e sobreposições, por vezes, demonstraram que o 

“jogo de identidades” apontado por Hall (2015, p. 15) acontece a todo instante dentro 

do panorama de descontinuidade do sujeito contemporâneo: o sujeito liminoide pode 

se encontrar dividido entre a sua anterior identidade de artista/professor e a recém 

estabelecida identidade de aluno/doutorando. Nesse jogo sugerido por Hall, 

evidenciou-se não haver como ativar todas as identidades circundantes, e, pela forma 

como estão disseminadas na sociedade, promovem uma instabilidade com resultados 

incomensuráveis. Para Hall, “[...] uma vez que a identidade muda de acordo com a 

forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, 

mas pode ser ganha ou perdida” (2015, p. 16).  

O esforço pela melhor distinção das identidades, este perde e ganha, a forma de 

lidar com este jogo de identidades são analisadas por Hal Foster (2014) no seu ensaio 

sobre o artista como etnógrafo (p. 158-186). A partir da crítica ao desempenho de 

artistas em métodos de abordagem e de interação com o outro, ou de forma mais 

ampla, com as comunidades, Foster considera que a “reflexividade é necessária para 

proteger contra uma superidentificação com o outro [...] que pode comprometer esta 

condição de outro” (2014, p. 184).  O autor acentua dois pontos que considera 

fundamentais para o não comprometimento da condição do outro e que, portanto, 

podem mediar projetos artísticos que seguem ou se aproximam de métodos 

etnográficos: primeiro é necessário antever uma possível valorização excessiva da 

identificação com o outro, “paradoxalmente, como Benjamim propôs a muito tempo, 

esta superidentificação pode alienar ainda mais o outro [...]” (ibid., p. 184). Depois, a 

demasiada reflexão “[...] pode levar ao hermetismo e até mesmo ao narcisismo, em 

que o outro é obscurecido, e o eu, acentuado; também pode levar a uma recusa 

completa de envolvimento” (ibid., p. 185). Assim, frente a considerações que alertam 
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para os excessos, de um lado a identificação intensa e do outro a reflexão etérea e 

despropositada, considero a hipótese do caminho da moderação, da aproximação 

crítica, onde a efetiva interação não ameace, e sim, abrace. Determinado a colaborar 

com as suas melhores habilidades na troca de competências, o artista adentra 

territórios de fala e de saber dos quais não participa. Nessa situação, é ele e não a 

obra que se expõe; é ele quem se expõe a acertos e desacertos, encontros e 

desencontros, complexidades e simplificações. 

Quando, no terceiro capítulo, comentei sobre o trabalho O Noviço: a entrada em 

território do diverso admirável (2016) (cf. p. 110), um experimento que antevê o 

adentramento desses territórios e antecipa-se às trocas de competências, afirmei que 

a ausência da representação da face na figura desenhada ocorre da suposição de 

que, ao sujeito liminoide, impõe-se a suspensão de identidade. Ademais, soma-se a 

este primeiro entendimento a ideia de anonimato, tal como preconiza Marx (1999). 

Neste trabalho, o conceito de anonimato é justaposto à ideia de suspenção de 

identidade em uma construção de imagens que relativizam as qualidades de ser 

identificável: se a ausência do rosto compromete a identificabilidade do noviço, o 

contorno do corpo revela trejeitos que contrapõem-se à não-identificabilidade. O 

trabalho conduz os passos iniciais do processo de (re)socialização para o campo do 

jogo de identidades de Hall (2015), e, como estratégia, articula níveis de anonimato 

que, no dia a dia, alternam-se entre a exposição e a ocultação de informações 

pessoais.  

Como mencionei anteriormente, este entendimento do conceito de anonimato foi 

presenciado nos ritos de identidade como uma elaboração para a aquisição de novas 

identidades. Falei também do desenho como percurso, como a ligação entre as 

margens ou como materialização de uma ponte que permitiu transitar entre fronteiras. 

Assim, tais atributos complementam a intencionalidade de construir uma narrativa 

plástica que exprima a experiência liminar e autobiográfica. A observação de um modo 

narrativo como uma discursividade plástica dispõe da qualidade estrutural do desenho 

como meio expressivo e interpretativo de narrativas e fundamenta a opção por este 

meio (ou técnica) como exercício e como atividade do pensamento plástico. De modo 

semelhante, a obra a seguir vale-se da narrativa subjetiva, não cronológica, para 

percorrer o espaço e o tempo da liminaridade a falar do sublime que há nos encontros, 
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nos tipos variados, nas interações e na subsequente assimilação de múltiplas 

identidades pelo sujeito liminoide. 

 

Autorretratos: o que não é espelho (2017-18) 

Neste trabalho, as identidades assimiladas desde muito cedo e a não filiação ao 

ambiente cultural, formam o mote das experimentações artísticas. Para tanto, uso a 

minha própria imagem sobreposta a imagens “apropriadas” de corpos comuns, de 

indivíduos anônimos escolhidos ou de pessoas confrontadas nestes anos vividos em 

Portugal, para criar ficções que referem-se à habilidade para romper os contornos de 

identidades anteriores ao rito de passagem. Como sintomas de fluidez e de 

impermanências, o meu corpo é transformado em um outro corpo, minhas feições 

comportam novos gestos, o meu olhar acomodasse sobre diferentes trejeitos, o 

vínculo que procuro harmonizar com o ambiente contagia-se de linguagens corporais 

terceirizadas, o conjunto de desenhos que compõem a obra arquivam as identidades 

recém-adquiridas. Numa reflexão aliada a mecanismos de auto identidade (GIDDENS, 

2002), a supressão de características identitárias materializa-se nos desenhos cujo 

suporte político encontra-se na solidariedade para com as vozes destoantes de que 

fala Bhabha (1998), e representa corpos com identidades imigrantes, feministas, 

negras e demais grupos citados anteriormente.  

Mas uma vez, compactuava com o enunciado de Flusser (2004) e buscava 

sobreviver com criatividade, por isso, e referenciado na especificidade de Fora do 

Mundo, o trabalho dialoga com o conceito de identidades culturais em transição 

(HALL, 2015), representa os sujeitos liminares que habitam as interseções entre 

tradições culturais e, por conseguinte, as identidades híbridas construídas 

socialmente a partir de experiências pessoais ou coletivas com as quais tratei a minha 

condição de desterro. A experiência artística decorre dos encontros e do 

reaprendizado cultural através das relações entre o homem e o  meio (SANTOS, 

1999); encaminha os embates entre identidades pelo viés da narrativa e da 

representatividade do desenho; e supre o sujeito liminoide com imagens que avalizam 

a remodelação identitária.  

O pensamento funda-se na influência mútua entre o sujeito e a sociedade, em 

um exercício de reinvenção contínua entre as interações, os lugares de cultura e as 
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diferenças explicitadas. Os desenhos retratam um desterrado em autoexílio, um 

sujeito retido pelas normas rituais de um doutoramento que, longe de casa, busca 

renovar-se sob a perspectiva múltipla das identidades pós-modernas (HALL, 2015). 

As experimentações artísticas fundamentam-se na Arte Plástica como vanguarda 

constituinte de realidades globalizadas, e, os resultados, como registros da 

instabilidade dos tempos atuais. Além do que, expressam os entre-lugares, a zona 

liminar de produção de expressões que acontece à margem do conhecimento e das 

identidades hegemônicas proferidas por Bhabha (1998). Autorretratos (2017-18) (fig. 

22, p.183) menciona um fenômeno contemporâneo, as migrações e as intensas e 

permanente interações entre diferentes culturas que resultam em territorialidades e 

identidades transitórias. 

 

 

                           Imagem 22: Autorretratos: o que não é espelho (2017-18). 
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Este trabalho testemunha um período de mudanças significativas na vida do 

sujeito liminoide e apreende uma das causas imediatas, a identidade. Efetivado a 

partir das incontáveis caminhadas pelas ruas do Porto, que chamei de rituais 

exploratórios e de reconhecimento, a estratégia adotada foi anotar e fotografar o que 

estava à minha volta enquanto peregrinava. Ao percorrer ruas, ladeiras, escadarias e 

becos, fotografava os tipos interessantes e anônimos, diferentes pessoas que conheci 

ou que, ao acaso, encontrava no caminho. Um trabalho de coleta que possibilitou 

montar um arquivo fotográfico com os exemplos a serem desenhados. Obedecia a 

três critérios na escolha do modelo e no modo de fotografá-lo: primeiro, o da 

diversidade, pois interessava-me por todos os tipos - homem, mulher, alto, baixo, 

branco, preto, magro ou gordo; segundo, agia com descrição e respeito às pessoas 

fotografadas, não as expondo a qualquer tipo de constrangimento e mantendo o 

anonimato dos corpos desenhados; terceiro, e imprescindível, o critério estético que 

considerou a forma e a expressão dos corpos como atributos indispensáveis.   

Sobre o papel a imagem é ficcional, é a representação das muitas identidades 

que entendo como vivenciadas nestes anos de Portugal. Representa a epifania de ser 

tomado por reações e comportamentos claramente assimilados em um tempo de 

pleitos de uma minoria, uma dispersão de pautas que estabelecem aproximações com 

grupos identitários desiguais. Não irei enumerá-los, ofereço-os desenhados à lápis e 

à tinta. À tinta fiz os corpos e deles desenhei identidades. Compactuando com a crítica 

feminista de Judy Chicago, Louise Bourgeois e Rosana Paulino, representei uma 

mulher que esperava o metro e que, com gestos e suspiros, expressava imenso 

cansaço após um dia de trabalho; Subscrevendo o ativismo de artistas como Adrian 

Piper e Emanoel Araújo, desenhei um senhor que, após o almoço, adormeceu sentado 

nas escadas da Igreja da Trindade em dia de protestos em Aliados; Em atenção à 

temática de Zarina Hashmi, El Anatsui, Alighiero Boetti, Hassan Sharif, Mona Hatoum 

ou Sebastião Salgado, fiz o imigrante adepto do Futebol Clube do Porto que queria 

vender-me qualquer coisa na Rua de Santa Catarina; E, em acordo com as 

preocupações compartilhadas entre Robert Mapplethorpe, Leonilson, Felix Gonzalez-

Torres, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, desenhei o jovem que dividia o 

olhar entre o mar e o telemóvel, no Farolim de Felgueiras, em um dia de verão. Fiz à 

tinta porque deles queria um registro permanente, que desse estabilidade a um 

contexto instável, algo em oposição às identidades que se deslocam e esvanecem-
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se. Não que estes corpos não estejam sujeitos à mesma fluidez e impermanência 

diagnosticados no sujeito liminoide, entretanto, considerava os desígnios de Foster 

(2014) para o artista como etnógrafo e os protegia contra uma superidentificação com 

o outro; a tinta, permanente no desenho, salvaguarda esta condição de outro. Em 

contrapartida com o grafite do lápis, um material que se apaga com facilidade, fiz o 

contrário, representei as identidades culturais em transição, liminares e indefinidas; a 

interseção entre tradições culturais diferentes; as identidades híbridas. Os fiz 

mediante autorretratos apagáveis, porque desejava imprimir a ideia de fluidez e 

impermanência das identidades pós-modernas e opor-me à valorização excessiva de 

identificação que conduzisse a um narcisismo que apenas acentuasse o eu. A 

extinguibilidade do traço do grafite alerta para os excessos, aponta para o caminho da 

moderação e da aproximação crítica onde a efetiva interação encontra um equilíbrio. 

 

Avô (2016) 

Retorno à epígrafe deste capítulo onde Kobena Mercer comenta que “a 

identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se 

supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da 

incerteza” (MERCER apud HALL, 2015, p. 10). Afirmei anteriormente que o contexto 

suscitava uma questão, uma primeira crise: se o que nos identifica está a ser 

constituído desde que nascemos, o que somos quando estamos onde não nascemos? 

Se Hall (2015) concebe a crise como lugar da identidade, é justamente neste lugar 

que me encontro. O vídeo Avô (2016) (fig.23, P. 186) ocorre de uma reação a este 

momento, e resulta de uma jornada ao encontro de semelhanças entre semelhantes. 

Em crise, sigo sob o conceito de tradução de Hall (2015). Vejo emergir 

identidades culturais, encontro-me em suspenção e em transição, em meio a um 

cruzamento intercultural próprio do mundo globalizado. Encontro-me disperso de 

minha terra natal, e, por isso, ajusto as minhas tradições com as novas culturas, 

assimilo o novo sem dispor das minhas memórias. Retorno às identidades tradicionais 

sempre que convém ao coração ou quando as circunstâncias obrigam. Não se trata 

de um dilema, não é nada que ameace as interposições das fronteiras, são retornos 

que tornam a travessia dos entre-lugares (Bhabha, 1998) e os contatos interculturais 

mais abrandados.  
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Imagem 23: Avô (2017), Vídeo HD e áudio. 3’32”.  Snapshot do vídeo. 

Reorganizava-me de um momento de desterritorialização, as experiências de 

fronteira propiciavam formas extraordinárias de identidades culturais, as 

circunstâncias exigiam um encontro com o novo que não fosse “parte do continuum 

de passado e presente” (BHABHA, 1998). O encontro com o novo, desprendido de 

passado ou presente, foi a razão pela qual, em novembro de 2016, empreendi uma 

nova viagem com o objetivo de ver amenizada uma curiosidade que sempre esteve 

comigo.  

Desejava conhecer, em Espanha, os familiares do meu Avô paterno. Sou neto 

de um Galego que migrou para o Brasil no início do século XX, após a Primeira Grande 

Guerra mundial. Logo, pensava nos traços de identidade que este imigrante deixou 

para o seu filho, meu pai, os quais foram em parte assimilados por mim. Uma vez em 

solo Europeu sentia-me atraído por esses laços familiares distanciados, geográfica e 

culturalmente, a quase um século, e de como este encontro poderia avivar 

identidades. A ascendência Galega que havia tido um papel identitário real na minha 

adolescência e juventude, e que estava a esvair-se com o passar dos anos, poderia 

agora ser revisitada e reformulada. Fui para Santiago de Compostela a fim de ter, pela 

primeira vez, com os parentes da pequena família de agricultores do meu Avô Manuel, 

em Galícia.  
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Há, neste vídeo, uma convergência de acasos que resultaram incorporados à 

narrativa. São sinais da identidade cultural brasileira como a música, o sotaque e a 

forma dos encontros que a casualidade introduziu à Arte e que contribuíram para a 

sobreposição de identidades e o avivamento de memórias relacionadas ao sobrenome 

(apelido) de um patriarca imigrante. O fundo musical do vídeo foi captado 

inadvertidamente em um único plano filmado na praça principal da cidade, Plaza del 

Obradoiro, ponto final para os peregrinos que chegam à cidade, vindos de muitas 

direções. A música, executada por um guitarrista mascarado, só foi percebida 

integralmente quando no momento de listagem das imagens para o vídeo. O fato do 

músico estar sob uma máscara - não identificável – coincidiu em mais uma alegoria 

para o tema abordado. Na mesma sequência, o encontro com um grupo de peregrinos 

brasileiros que solicitaram que lhes fizesse fotografias também aconteceu sem 

premeditação. A estas alusões identitárias que, curiosamente, surgiram no caminho, 

em Santiago, somam-se os sentimentos de expectativa e curiosidade que envolveram 

o acontecimento.  

Avô (2016) é uma ação. Uma ação que envolve uma viagem, um endereço e um 

encontro não combinado. O vídeo e a fotografia documentam a ação. Utilizo a 

narrativa e estratégias documentais para traçar uma cartografia das ações 

desenvolvidas ao longo do trabalho. Parto de pressupostos partilhados entre a Arte 

Plástica e o Documentário e penso no deslocamento, na participação e na narrativa. 

Faço uso da assertiva de Rush quando este afirma que, “à medida que as capacidades 

técnicas dos meios de comunicação de massa expandiram-se, a integração de 

diversos elementos [...] a serviço da narração da própria história do artista passou a 

ser praticada de modo mais amplo” (2013, p. 142). Deste modo, trabalho em 

conformidade com Rush e integro tecnologia e narrativa para contar minha história. 

Assim, a fábula do artista decorre de uma visita/ação onde o personagem 

visitado não conhece e não espera o personagem visitante. O encontro deve preservar 

o elemento surpresa e evitar o planejamento das visitas anunciadas, impedindo que 

os protocolos da boa educação estabeleçam uma empatia forçada. Interessava o 

confronto inesperado, a estranheza de ter um desconhecido, um não-identificado a 

bater à porta, e, em oposição, a reação quando identificado como um parente distante. 

Indagava-me como seria recebido. As informações coletadas com familiares no Brasil 

davam conta do endereço do primo Pablo (nome fictício) e sua esposa, mas não 
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oferecia um número de telefone ou um e-mail. Por certo que haveriam formas de 

consegui-los, contudo, como disse antes, decidimos pela visita sem anúncio prévio, e 

fomos para Santiago de Compostela em Novembro de 2016 realizar a ação. Digo 

“fomos” porque passo a incluir no relato a minha companheira, Patricia Carvalho, que 

acompanhou todo o processo e fez as imagens do trabalho. Uma vez em Santiago, 

combinamos registrar todos os passos do que viria a acontecer, sem seguir um roteiro 

preestabelecido. Queríamos imagens artesanais que expusessem a informalidade 

com que a ação foi pensada. Ademais, optava por uma estratégia em acordo com a 

adaptabilidade do sujeito liminoide, com os recursos tecnológicos disponíveis, e com 

a vontade de contar uma história. Avô (2016) é um vídeo documentário motivado pelos 

momentos em que o excesso de não pertencimento se constituía em crise. Nele, tento 

fazer valer a afirmativa anterior de que haviam poucos iguais a mim e disso era preciso 

tirar proveito artístico.  

Por fim, o que apreendo no momento é que não há comunidades estáticas, não 

há identidades fixas, e porque não dizer, não há culturas “autênticas”. O que há, e as 

Artes às promovem com a sua natureza flexível, são formas de identidades culturais 

baseadas em especificidades históricas. Fora do Mundo trabalha com e não contra as 

tensões que a pós-modernidade coloca no seio da liminaridade: por um lado, deseja 

a livre circulação entre ideias e pessoas; por outro, necessita dialogar com as 

realidades locais e interagir com o público local. O papel das experimentações 

artísticas e das reflexões teóricas não é apaziguar conflitos e dissensões, mas torná-

las visíveis e oferecer horizontes alternativos para a criação. No exercício da Arte, as 

tensões e desacordos não devem ser evitados, mas sim, expressos e usados para 

promover identidades culturais confiantes. 
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4.4 - Rito de Tempo 

 

O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, sei 

o que é; mas se quero explicá-lo a quem me 

pergunta, não sei. 

Santo Agostinho 

 

O tempo sempre me pareceu um grande enigma e, assim como na epígrafe de 

Santo Agostinho, penso que o seja para muitas pessoas. Na ambiguidade da fase 

liminar, o tempo mostrou-se ainda mais indecifrável, projetando-se como uma das 

inquietações mais presentes nos meus devaneios de neófito. O contexto alterava de 

forma drástica os rituais cotidianos devotados ao tempo. Diariamente, para nos 

orientarmos em relação a conceito tão abstrato, usamos diversas ferramentas no 

sentido de amoldarmo-nos às nossas necessidades fisiológicas, às relações sociais e 

a obrigações institucionais. Astros, relógios e calendários são instrumentos aos quais 

permanecemos constantemente atados, no sentido de cumprir com questões de 

sociabilidade, desempenho e organização. A minha chegada a Portugal descontruía 

em parte esta lógica e refazia o tempo em termos organizacionais, propondo outras 

formas de ritualizá-los. O tempo de viver e dos compromissos importantes ainda 

existia e as obrigações eram valorosas, mas agora havia uma outra forma de gerenciá-

lo e era preciso entender como fazê-lo.  

Afirmei, anteriormente, que este projeto de pesquisa se baseia em uma análise 

auto-etnográfica de um evento ritual. Afirmei também ser o sujeito de um estudo de 

caso - um doutorando - demarcado por etapas do rito acadêmico e delimitado pelo 

tempo necessário à sua realização. Acerca do tempo empregue ao doutoramento, 

Araújo afirma que o tempo necessário para a percepção e conhecimento dos factos, 

equiparam-no a uma espécie de intervalo que “introduz uma ruptura, objetiva e 

subjetiva” (2006, p. 9) em relação à rotina da vida. Naquilo que a autora nomeia de 

fase de vida, algumas características desta etapa da trajetória acadêmica a confirmam 

como um “período de interrogação identitária, extraordinário, transitório e suspenso” 

(Ibid., p. 9), que implica em um tempo, igualmente extraordinário, de negociação e de 

mediação. Sobre a associação com os ritos de passagem preconizado por Van 

Gennep (2011), a temporalidade adotada no projeto Fora do Mundo divide o 
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doutoramento em três fases: precisão ou a passagem (ritos preliminares), aspiração 

ou a margem (ritos liminares) e o contentamento ou a reagregação (ritos pós-

liminares). Sendo que, cada fase, devido ao distanciamento da estrutura social 

cotidiana, institui experiências de espaço e tempo distintas da realidade diária habitual 

(TURNER, 1974). Assim, ao aproximar temporalidades distintas, retorno às palavras 

de Malpas (2008) quando afirma que: “[...] o tempo e o espaço da liminalidade é o 

tempo e o espaço do indeterminado e do opaco, o tempo e o espaço de possibilidade 

e da questão”84. Deste modo, o tempo liminar é compreendido como algo a ser 

experienciado como um dos princípios centrais da prática artística e as suas 

consequentes problematizações. Ante à (des)orientação disparada por conceito tão 

abstrato, entre alterações cotidianas consequentes à ruptura objetiva e subjetiva da 

rotina da vida e, ainda, diante de um período extraordinário de interrogação identitária, 

transitório e suspenso, e suas implicações temporais, igualmente extraordinárias, 

desejava saber de que tempo estava a pensar. 

Na antiguidade, os gregos compreendiam o tempo a partir da tríade Aión, 

Khrónos85 e Kairós. Três palavras que, “em séculos vindouros assumirão um papel 

fundamental na representação do tempo, descrita e analisada por vários filósofos” 

(PUENTE, 2012, p. 25). Cada um desses termos detém o seu próprio significado e 

representação do tempo. Aión representa a eternidade, o tempo infinito que engloba 

todos os outros. Segundo Puente (ibid., p. 31), “a palavra aión, [...] que significava em 

Homero e Hesíodo “uma duração vital” recebe [...] o sentido mais radical de uma 

ausência mesma do tempo, logo, daquilo que nós entenderemos posteriormente como 

sendo a eternidade”. Segundo Deleuze, “Aión é o passado-futuro em uma subdivisão 

infinita do momento abstrato, que não cessa de se decompor nos dois sentidos ao 

mesmo tempo, esquivando para sempre todo presente” (1975, p. 80). O autor 

complementa: 

 

[...] Somente o passado e o futuro insistem ou subsistem no tempo. Em lugar 
de um presente que absorve o passado e o futuro, um futuro e um passado 
que dividem a cada instante o presente, que o subdividem ao infinito em 
passado e futuro, nos dois sentidos ao mesmo tempo. Ou antes, é o instante 
sem espessura e sem extensão que subdivide cada presente em passado e 

                                            
84 (tradução própria) 
85 Em nossas pesquisas encontramos formas diferentes de escrever esta palavra. Fizemos a opção por esta forma 
de escrita, com a letra K, porque, na nossa opinião, sugere uma grafia que remete à origem Grega do conceito. 
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futuro, em lugar de presentes. vastos e espessos que compreendem uns com 
relação aos outros o futuro e o passado. (ibid., p. 169). 
 
 

khrónos direciona-se para o limite terreno, para a hora do relógio, para os dias 

da semana e os meses do ano. É o mensurável, o que passa e levar consigo o que 

envelhece. Está associado ao corpo e ao Deus devorador de seus filhos, Saturno, 

uma metáfora perfeita da passagem do tempo. Segundo Puente (2012), “As 

passagens contidas nas obras dos autores clássicos, que expressam a concepção de 

khrónos como testemunha do devir universal, atribuem ao tempo a ação de revelar ou 

trazer à luz alguma coisa ou algum evento” (p. 29). Para Deleuze (1975), Khrónos está 

associado à ideia pretérita do devir e, em contraposição ao passado e ao futuro 

“essencialmente ilimitados” do Aión (p. 64), é “o presente sempre limitado, que mede 

a ação dos corpos como causas e o estado de suas misturas em profundidade” (idem). 

Ainda de acordo com Deleuze, Khrónos “[...] é o presente que só existe, que faz do 

passado e do futuro suas duas dimensões dirigidas, tais que vamos sempre do 

passado ao futuro, mas na medida em que os presentes se sucedem nos mundos [...]” 

(1975, p. 80). Segundo J. de Romilly (1913-2010), Khrónos, personificado nas 

tragédias gregas, é o responsável e o causador dos acontecimentos que ocorrem na 

vida dos homens (ROMILLY apud PUENTE, 2012, p. 30). A esta personificação do 

tempo refere-se Puente: 

A fim de que khrónos se solidarize com os homens, Píndaro elabora em seus 
poemas como que pequenas súplicas dirigidas a ele, nas quais lhe pede, 
entre outras coisas, que não destrua a felicidade [...] ou que não interrompa 
um curso favorável de eventos [...]. Roga-lhe ainda que proteja os bens dos 
homens e que lhes proporcione o esquecimento dos seus sofrimentos [...]. 
(2012, p. 30) 

Enquanto Khrónos é a personificação de um tempo medido, dependente do 

relógio e ao qual estamos inexoravelmente radicados, Kairós é o tempo oportuno. É a 

qualidade do tempo na sua significância. É evento especial não em seus números, 

mas em sua natureza memorável. Apesar do antagonismo, Khrónos e Kairós não se 

anulam, pelo contrário, apontam para a presença contínua no cotidiano do mundo. 

Kairós é um momento único e oportuno circunscrito à rotina do tempo calculado, ou 

seja, um tempo observado e ressignificado em seus lampejos atemporais e absorvido 

pela eternidade. Segundo Jullien, Khrónos e Kairós, “implacáveis entre si”, filhos do 



192 
 

tempo eterno Aión (1999, p. 118), distinguem-se na (in)flexibilidade de suas 

qualidades:  

Há, por um lado, o ritmo construído pelo conhecimento, um ritmo regular, 
divisível e analisável e, consequentemente, dominável [Khrónos]; Por outro 
lado, o tempo aberto à ação e constituído pela ocasião, um ritmo aleatório, 
caótico e, com certeza, indomável [Kairós] 86. (ibid., p. 118) 
 

Ambas as fases, Khrónos e Kairós, depois de escrutinadas, aderem e coincidem 

com o tempo dos processos e conformam-se com a lógica de evolução reivindicada 

para o rito de passagem. Percebo ambos os tempos em Fora do Mundo, contudo, em 

grande parte, é Kairós que vai propor a visão poética do rito de passagem. Quero 

dizer, a atenção não está em um tempo do qual, desinteressadamente, nos 

satisfazemos em considerar a sua medida. Muito menos um tempo que se deseje 

intervir pela força, ou interrompê-lo por vontade própria para aproveitar-se de uma 

possível desordem. É, sim, um instante oportuno de adaptação com o qual se deseja 

estar em contínuo desenvolvimento. Segundo Jullien, este tempo não apresenta “um 

ritmo regular como a ciência, um ritmo dócil, nem acidental, como o que está aberto à 

ação, um tempo rebelde, mas regulado, que mantém o equilíbrio através da 

transformação e permanece coerente sem parar de inovar” (1999, p. 119). A relação 

entre o tempo extraordinário do doutoramento - Khrónos e Kairós - e os conceitos 

antropológicos de Van Gennep e Victor Turner serão retomados mais adiante.  

O tempo é um conceito complexo e multidisciplinar e, por isso, impõe a quem o 

estuda uma necessária atenção. Enquanto propósito da pesquisa, não interessa uma 

análise aprofundada que aponte para a evolução histórica e filosófica do conceito. 

Assim, a análise a seguir enfatiza concepções do tempo que foram relacionadas ao 

objeto da pesquisa, isto é, autores que considerei oportunos para a caracterização 

das minhas preocupações. Por exemplo, na concepção platônica do tempo, 

encontrada em Timeu, Platão (427-347 a.c.) contrapõe as coisas que nunca se 

transformam e, nesta categoria, encontram-se os Deuses (politeísmo grego) com as 

coisas que mudam e sobre as quais recaem o conhecimento temporário. O Deus 

platônico está fora do tempo, não tem passado, presente nem futuro. É perfeito e não 

muda, “[...] é aquilo que é sempre e não devém” (PLATÃO, 2013, p. 93). A mudança, 

fenômeno reservado aos demais, implica em tornar-se melhor ou pior, portanto, não 

                                            
86 (tradução própria) 
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cabendo ao Ser Supremo a dúvida de sua perfeição. Tornar-se melhor ou pior implica 

em um não perfeito que não cabe à concepção humana de Deus, portanto, a ideia de 

mudança somente cabe a “[...] aquilo que devém, sem nunca ser [...]” (idem). Platão 

associa o tempo ao movimento, à imagem em movimento da eternidade e, ao 

movimento, toda possibilidade de mudança. Em um trecho do Timeu, Platão fala sobre 

a origem do mundo e do tempo: 

[...] quando o pai que o engendrou se deu conta de que tinha gerado uma 
representação dos deuses eternos, animada e dotada de movimento, 
rejubilou; por estar tão satisfeito, pensou como torná-la ainda mais 
semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é um ser eterno, tentou, 
na medida do possível, tornar o mundo também ele eterno. Mas acontecia 
que a natureza daquele ser era eterna, e não era possível ajustá-la por 
completo ao ser gerado. Então, pensou em construir uma imagem móvel da 
eternidade, e, quando ordenou o céu, construiu, a partir da eternidade que 
permanece uma unidade, uma imagem eterna que avança de acordo com o 
número; é aquilo a que chamamos tempo. (2013, p. 109) 

 Platão fala do tempo que avança segundo o número das movimentações dos 

astros. O filósofo e matemático grego diz: “[...] foi o facto de vermos o dia e a noite, os 

meses, o circuito dos anos, os equinócios e os solstícios que deu origem aos números 

que nos proporcionam a noção de tempo e a investigação sobre a natureza do 

universo” (2013, p. 127). Assim, enquanto a eternidade é caracterizada como 

atemporal e imutável, o aspecto a ressaltar é a forma como Platão integra a ideia de 

tempo à possibilidade de mudança. É em um tempo de transformação que se 

assentam as preocupações seminais deste projeto. Recordemos que em Os Ritos de 

Passagem (1909), Van Gennep define-os como sendo fenômenos que implicam em 

mudança ou transição de um indivíduo, ou um grupo de pessoas, entre fases da vida 

e/ou posição social. O tempo do doutoramento de um ser que devém - obviamente 

imperfeito - representa mudanças que configuram-se como uma transição entre 

etapas da vida. 

A concepção aristotélica do tempo, embora influenciada por Platão, é diferente 

em alguns aspectos. Para Aristóteles (384-322 a.c.), embora tempo e movimento 

estejam relacionados, não são interdependentes. Se o tempo existe quando há 

movimento, as variações que atingem o movimento, as interrupções e as 

descontinuidades, não funcionam da mesma maneira com o tempo. O movimento dos 

astros estabelece uma medida do tempo, mas não o produz plenamente, como 

postulou Platão. Aristóteles afirma:  
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[...] uma vez que se pensa que o tempo é um certo movimento e uma certa 
mudança, será necessário examinar isso porque só há mudança e movimento 
na coisa que está mudando ou onde o caso é que algo se move ou muda; 
mas o tempo está presente igualmente em todos os lugares e com todas as 
coisas. Além disso, qualquer mudança é mais rápida ou mais lenta, mas o 
tempo não é. Porque o lento e o rápido são definidos pelo tempo: rápido é o 
que se move muito em pouco tempo, lento o que se move pouco em muito 
tempo87. (1995, p. 150) 

Aristóteles confirma que as coisas eternas, imóveis e imutáveis, escapam ao 

tempo, contudo, enquanto Platão defendia que o tempo é a imagem móvel da 

eternidade, Aristóteles o define como sendo o número do movimento88 (1995, p. 153). 

É o movimento que faz envelhecer as coisas e não o tempo, que é apenas o marcador 

desse movimento. É a consciência das mudanças, do antes e do depois da mudança 

que oferece a consciência do tempo. Aristóteles compreende a existência do espírito 

como responsável por fixar essas medidas. Enquanto o movimento é continuo, fora 

do espírito, a ideia de tempo somente existirá se houver um ser (alma) que o 

quantifique, ou seja, que considere formalmente a ideia de sucessão. O movimento 

tem a potência do antes e do depois, contudo, ao pensarmos nele como um todo não 

consideramos tal antes e depois. Por este motivo, em Aristóteles, o tempo não existe 

sem a capacidade de contar da alma. 

A concepção Grega (antiga) do tempo, o seu modelo de pensamento, é um 

modelo naturalista que o avalia como um factor autônomo, do qual podemos supor 

um fracionamento que, segundo o postulado, o define como uma passagem linear: 

um antes, um agora e um depois. Embora houvesse me distanciado da onipresença 

disciplinar dos aparatos do tempo, ele continuava a apresentar-se como um grande 

mistério. Este confronto com relógios e calendários, o movimento linear e contínuo 

que ocorre fora do espírito, me fez tentar imaginar um tempo próprio da liminaridade 

que, na duração do rito, somente a alma quantifica. Um tempo para além da mecânica 

do movimento dos relógios. Um tempo relativo à memória e à (des)ordem dos 

acontecimentos que, por vezes, poderia alterar a percepção temporal e sugerir 

variações de velocidade e duração, e que, ocasionalmente, apreenderia o passar do 

tempo de modo alterado, alternando ora mais rápido e ora mais lento, às vezes nulo. 

                                            
87 (tradução própria) 
88 “Numero” não é uma medida numérica, mas uma medida imanente ao movimento, que é explícita na 
numeração quando há uma mente que distingue suas fases, antes e depois. (N. do Tradutor, p. 153) (tradução 
própria) 
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Esta impressão foi sentida em toda a minha estadia no Porto. Creio neste tempo como 

parte do rito liminar e como elemento condutor da dinâmica dos acontecimentos.  

Outro importante pensador do tempo foi Santo Agostinho (354-430). A sua 

percepção sobre o tempo, manifestada em Confissões, o aproxima da visão platônica. 

Para Agostinho, o tempo passou a existir no momento da criação, pois não haveria 

como pensarmos em um antes quando ainda não havia tempo. Partindo do 

pressuposto de que o passado é tempo que já não existe, e o futuro é aquele que 

ainda não veio, Agostinho conclui que não é possível atribuir realidade ao presente 

visto que, ao considerarmos qualquer intervalo de tempo, um dia ou uma semana, 

sempre haverá um passado que já não é, e um futuro que ainda será. Portanto, não 

havendo duração que o delimite, o presente não detém tempo:  

[...] se o presente, para ser tempo, só passa a existir porque  se  torna 
passado, como é que dizemos que existe também este, cuja causa de existir 
é aquela porque não existirá, ou seja, não podemos dizer com verdade que o 
tempo existe senão porque ele tende para o não existir? (AGOSTINHO, 2001, 
p. 112) 

Para Agostinho (2001), se fosse plausível imaginar um espaço de tempo que 

não estivesse sujeito à divisão em partes, por menores que fossem essas divisões, 

somente nesse caso poderíamos chamá-lo de tempo presente. Contudo, ante a 

realidade e a rapidez com que este se desloca do futuro para o passado, acaba por 

não reter duração alguma. Quer dizer, se a retivesse, dividir-se-ia imediatamente em 

passado e futuro. Para o autor, a medida do tempo tem como base a alma, “pois te foi 

dada a capacidade de perceber e medir a sua duração” (ibid., p. 113), e as lembranças 

que são vestígios arraigados em nosso espírito, que a memória evoca no presente. 

Seguindo a mesma lógica, o futuro é o prognóstico de um presente que já existe, não 

existindo verdadeiramente. A mente e o espírito medem os tempos, elaborando 

“distensões” em direção ao futuro e ao passado. Desta forma, Agostinho aproxima-se 

de Aristóteles ao avaliar o espírito humano como instrumento de medição do tempo.   

Estava nitidamente a viver um tempo presente (liminar) por onde o futuro 

transcorria célere no sentido das coisas já passadas. Tempo esse que, demarcado 

pelo intervalo do doutoramento, estava diretamente influenciado pelo registro dos 

factos vivenciados, tempo que já não existe, e pelas ilações futuras alcançadas em 

tentativas de compreendê-los e retê-los na memória, tempo que ainda não veio. Nas 

minhas peregrinações por entre as ruas do Porto, o tempo presente fluía como se tudo 
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estivesse ali, à minha espera para olhá-los, vê-los e registrá-los. O futuro a percorrer 

o instante presente e a deslocar-se para o passado. Quando a ocasião solicitava 

revisitar lembranças, dava-se um dinâmica temporal específica; quando a atenção 

vagava no sentido das expectativas futuras ocorria uma outra percepção da 

performance do tempo. Enquanto um desterrado e contrariando as perspectiva 

Agostiniana, intentava atribuir realidade ao presente. Com as qualidades da alma 

(ARISTÓTELES, 1995), prosseguia a tentar contar o tempo e a gerir a dinâmica do 

movimento entre o antes e o depois. Para tanto, seguia, ora alargando o intervalo para 

reduzir a velocidade do movimento do futuro em direção ao passado, ora desejando-

o célere e imediato para serenar conflitos. Em conformidade com pensamento de 

Aristóteles, “o movimento já tem decerto o antes e depois, mas só em potência e, 

portanto, nós, ao pensarmo-lo, não consideramos tal antes e depois. É por essa razão 

que o tempo não existe sem a alma, com a sua capacidade de contar” (REIS, 1996, 

p. 146). 

Tomás de Aquino (1225-1274), seguindo Aristóteles, integra o tempo ao 

movimento e professa que o antes e o depois, no movimento, é que definem o decurso 

do tempo. “Com efeito, assim como do movimento se causa o tempo, no qual se 

encontram um antes e um depois, assim também é necessário que, removido o 

movimento, cessem o antes e o depois” (AQUINO, 2015, p. 231). Ademais, alinhando-

se a Santo Agostinho, Aquino compartilha do princípio de que o tempo surge no ato 

da criação. Por ser um teólogo, Aquino trabalhou no sentido de conciliar as escrituras 

sagradas, a criação do mundo, à concepção aristotélica do tempo, do movimento e da 

mudança. Deste modo, Segundo Whitrow, Aquino resguardou três características 

para o tempo: 

Ele considerou o tempo, no sentido estrito, como um estado de sucessão que 
tem um começo e um fim definidos, que só se aplica a corpos e fenômenos 
terrestres. A eternidade, que existe de uma só vez (tota simul), é 
essencialmente "atemporal" e é prerrogativa única de Deus. O terceiro 
conceito, chamado aevun, [...] considera que o tempo tem um começo, mas, 
a diferença desse, é que não tem fim. Para Santo Tomás de Aquino, era o 
estado "temporário" dos anjos, dos corpos celestes e das ideias (archetypum 
mundum)89. (WHITROW, 1990, p. 169) 

Diante de um cenário de imprecisões, intentei compreender o tempo neste 

instante do rito de passagem marcado pela transitoriedade como algo fluido, onde o 

                                            
89 (tradução própria) 
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imediato é alguma coisa em constante movimento, onde o presente é um ponto 

instável por onde o futuro de imprecisões e expectativas se desloca em direção ao 

passado repleto de lembranças e referências identitárias. Ou seja, estava diante do 

movimento temporal e compactuava, enquanto um simples mortal, sujeito às 

transformações da vida, com a perspectiva de Aquino quanto à diferença que há entre 

as coisas móveis, que de uma forma ou de outra estão sujeitas ao movimento, e as 

imóveis, onde não se deduz qualquer sucessão de tempo. A saber: “as coisas móveis 

não têm sua perfeição própria desde o princípio, enquanto são móveis, senão que a 

alcançam pela sucessão do tempo; as imóveis, todavia, enquanto tais, obtêm sua 

perfeição desde que começam a ser” (AQUINO, 2015, p. 308). Por certo que não 

intentava a perfeição, o inverso é mais interessante, mas conjecturava estar a alcançar 

mudanças na sucessão do tempo de Fora do Mundo. 

Para a maioria dos pensadores até o século XVI a Terra se encontrava no centro 

do Universo e os demais astros orbitavam o céu a contar o tempo. A Terra 

permaneceu em repouso, pensamento predominante desde o período Aristotélico até 

o início da Renascença, quando começaram a surgir os defensores da teoria 

heliocêntrica de que a Terra é que se move em torno do Sol. O incômodo causado por 

pensadores como Copérnico (1473-1543), Galileu (1564-1642) e outros estabeleceu 

um marco histórico onde novas teorias do movimento, compatíveis com a ideia 

heliocêntrica, foram elaboradas. Estes pensadores foram testemunhas do nascimento 

da ciência moderna que, dentre os avanços alcançados, introduziu o tempo no estudo 

dos movimentos. Pois bem, esta época trouxe uma nova visão científica do mundo, 

que divergia intensamente da visão predominante resultante de uma combinação 

anterior entre filosofia e religião. Embora não fosse ainda claramente delineada, as 

bases das recentes teorias científicas (na época) foram constituídas pelo trabalho de 

muitos cientistas e filósofos, entre eles estão o já referido Galileo Galilei, René 

Descartes (1596 -1650), Christiaan Huygens (1629-1695), Robert Boyle (1627-1691) 

e Isaac Newton (1643-1727).  

Descartes, nomeadamente, fez prosperar uma abordagem teórica que serviria 

como referência à ciência nos séculos subsequentes. Esse movimento intelectual do 

século XVII ficou conhecido como mecanicismo e, nele, todos os fenômenos que 

ocorrem no mundo físico e que envolvem o movimento de corpos têm como base os 

processos mecânicos, incluindo-se o tempo. Huygens, devido às suas observações 
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astronômicas, sentia a necessidade de uma medição do tempo mais exata do que 

aquelas que dispunha até o momento. Segundo Whitrow, o primeiro relógio de 

pêndulo baseou-se em suas investigações teóricas (1990, p. 161). Boyle considerava 

o universo um relógio, ele afirmou que a existência de Deus não é revelada nos 

milagres, mas na estrutura requintada e na simetria do mundo (ibid., p.160). Whitrow 

(ibid., p. 152) refere que, ao longo da história, o modelo elementar do tempo derivou 

das observações astronômicas de modo que, no momento em que ficou determinado 

que a hora, o minuto e o segundo seriam as frações de uma rotação da terra sobre 

seu eixo, e que, para a vida cotidiana seria conveniente estabelecer esta rotação como 

meio de orientação temporal, o conceito de tempo nunca mais foi o mesmo. Não 

obstante, Mário Quintana (1906-1994) o poetizou: “o tempo é um ponto de vista dos 

relógios”90.  

Não há dúvida de que, na segunda metade do século XVII, a obtenção de 
maior precisão na medição mecânica do andamento foi um avanço 
espetacular, pois com o passar do tempo, veio o reconhecimento da 
importância da precisão das medidas em geral para a ciência e a tecnologia. 
Além disso, a invenção de um relógio mecânico mais exato teve uma enorme 
influência no conceito de tempo em si 91. (WHITROW, 1990, p. 165). 

 

A visão de Isaac Newton acerca do tempo encontra-se devidamente assentada 

na cultura e na ciência moderna ocidental. Em seus princípios matemáticos da filosofia 

natural, Newton eleva o Tempo à categoria de um absoluto, distinguindo-o das 

medidas usuais dos calendários e dos relógios. Ao observar que o sujeito comum não 

concebe essas distinções, exceto a partir das relações que mantém com os objetos 

visíveis, Newton considera pertinente para a remoção de tais preconceitos, defini-las 

entre absolutas e relativas. E assim ele o faz em Principia (livro 1): 

O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria 
natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa e é 
também chamado de duração; o tempo comum aparente e relativo é uma 
medida de duração perceptível e externa (seja ela exata ou irregular) que é 
obtida por meio do movimento e que é normalmente usada no lugar do tempo 
verdadeiro, tal como uma hora, um dia, um mês, um ano. (NEWTON, 2016, 
p. 45).  

O tempo absoluto para Newton independe do movimento dos corpos, ele flui 

desvinculado de qualquer factor, o que o difere do pensamento de Descartes. Já o 

                                            
90 Trecho do Poema “Para Olhar por outro ângulo” de Mário Quintana. in: Para Viver com Poesia, 2010. 
91 (tradução própria) 
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tempo relativo é descrito como sendo as medidas que tomamos do primeiro e, 

portanto, está sujeito a factores que o relativizam. Newton esclarece:  

Todos os movimentos podem ser acelerados e retardados, mas o fluxo de 
tempo absoluto não é passível de mudanças. A duração ou perseverança da 
existência das coisas permanece a mesma, sejam os movimentos rápidos ou 
lentos, ou até completamente nulos. E, portanto, essa duração deve ser 
distinguida daquelas que são apenas suas medidas perceptíveis [...]. (2016, 
p. 46) 

Newton  confirma então que as “[...] quantidades relativas não são as próprias 

quantidades, cujos nomes elas carregam, mas aquelas medidas perceptíveis delas 

(rigorosas ou não) [...]” (ibid., p. 50). Quando intentei imaginar um tempo próprio da 

liminaridade, que somente a alma quantificasse, um tempo além da mecânica dos 

relógios e que alterna ora mais rápido e ora mais lento, estava a desconhecer o tempo 

absoluto. Desinteressava-me a certeza da duração da existência, a ideia de 

imutabilidade não cabe em um rito de passagem. Pensava na intuição, segundo 

verifica Immanuel Kant (1724-1804), para a assimilação do tempo a partir das medidas 

que me eram perceptíveis dele. Kant afirma: “[...] o tempo é uma representação 

necessária que constitui o fundamento de todas as intuições” (2001, p. 96).  

Para o autor de Crítica da Razão Pura, de 1781, o tempo não pode ser intuído 

exteriormente (2001, p. 90), quer dizer, conceitos de mudança e de movimento só são 

possíveis mediante a representação do tempo, e, se acaso esta representação “não 

fosse intuição (interna) a priori, nenhum conceito, fosse ele qual fosse, permitiria tornar 

inteligível a possibilidade de uma mudança” (ibid., p. 98). Para Kant: 

O tempo não é mais do que a forma do sentido interno, isto é, da intuição de 
nós mesmos e do nosso estado interior. Realmente, o tempo não pode ser 
uma determinação de fenômenos externos; não pertence a uma figura ou a 
uma posição, etc., antes determina a relação das representações no nosso 
estado interno. (ibid., p. 99) 

Em conformidade com Kant, o tempo em Fora do Mundo se constituiu em 

condição a priori de todos os fenômenos experienciados e, sem dúvida, na “[...] 

condição imediata dos fenômenos internos (da nossa alma)” (ibid., p. 99). Sua teoria 

atribui ao tempo uma realidade empírica, o que acaba por lhe negar a realidade 

absoluta (ibid., p. 101). Questionado sobre a realidade do tempo, visto que o autor 

afirma que as mudanças são reais e só no tempo são possíveis ( logo o tempo é real), 

Kant  confirma: “o tempo é, sem dúvida, algo real, a saber, a forma real da intuição 

interna; tem, pois, realidade subjetiva, relativamente à experiência interna, isto é, 
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tenho realmente a representação do tempo e das minhas determinações nele” (ibid., 

p. 101). Contudo, alerta o autor, não pode ser visto realmente como objeto, e sim, 

“como modo de representação de mim mesmo como objeto” (ibid., p. 101).  

De posse desse argumento, nomeio o tempo lugar de conexão das coisas 

intuídas e experienciadas com as coisas que se referem ao sensível nas práticas 

artísticas. Penso em um tempo que prevalece o interior. Penso em ações de 

rememoração do passado e de projeção do futuro e que se cruzam no presente, e na 

percepção de que dois movimentos, o revisitar o que já houve e o projetar o que ainda 

está por vir, ocorrem simultaneamente. Não creio que seja incomum, mas na fase 

liminar do rito este fluxo teve a intensidade das coisas extraordinárias, foi basilar 

perceber que experiências humanas promovem fluxos de sentimentos que, por vezes, 

alteram a intuição do tempo. Assim, nas experimentações artísticas instigadas pelo 

tema, me detive sobre o tempo em conformidade com Kant: “[...] se lhe retirarmos a 

condição particular da nossa sensibilidade, desaparece também o conceito de tempo; 

o tempo, pois, não é inerente aos próprios objetos, mas unicamente ao sujeito que os 

intui” (ibid., p. 102).  

Para Whitrow, à medida que o século XX avançou, foi descoberto que a própria 

verdade já não tendia a considerar-se eterna e imutável, mas dependente do tempo 

(1990, p. 220). Segundo o autor, em vez de pensar a história a partir de uma ordem 

de coisas eternamente válidas e invariáveis, o momento fazia com que a atenção 

estivesse focada nos processos. Em outras palavras, “[...] o centro de interesse se 

transferiu do ‘fato acabado’ para os processos genéticos, isto é, de ‘ser’ para ‘tornar-

se’”92 (ibid., p. 220). Whitrow descreve:  

Esse ponto de vista radicalmente novo encontra sua extrema formulação na 
filosofia de [...] Henri Bergson (1859-1941), para quem a última realidade não 
era nem o "ser" nem o "ser mutante", mas o processo contínuo de “mudança”, 
que ele chamou de la durée (a duração)93. (ibid., p. 220). 

A filosofia de Bergson concentra-se no devir, no processo contínuo de mudança. 

O autor apresenta uma crítica aos métodos científicos que tendem a explicar a 

dimensão humana a partir de aspectos naturais e sociais e, neste ínterim, uma das 

questões colocadas é justamente a questão do tempo. Para tanto, Bergson privilegia 

                                            
92 (tradução própria) 
93 (idem) 
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o futuro a partir de uma filosofia baseada em uma fenomenologia do espírito. Contrário 

à adaptação do mundo aos procedimentos e às convenções científicas adotadas para 

mensurar o imensurável - os métodos de medição e as unidades de medida, a 

matemática e a geometria - Bergson defende o inverso, a adaptação dos 

procedimentos científicos à realidade do mundo para que este possa ser devidamente 

entendido.  

Em Duração e Simultaneidade (2006), o autor evidencia que medir o tempo é 

medir o espaço, e, por conseguinte, é atribuir unidades de medida ao tempo. Este 

procedimento, em estrita analogia, apenas reproduz as grandezas espaciais que 

designamos para as coisas. Bergson defende, portanto, que o tempo não pode ser 

medido, em vez disso, percebe na experiência da consciência, na intuição, a real 

compreensão dos conceitos relativos a tempo e espaço. Para o autor, uma vez 

desprendida da ação presente, é a consciência que elabora a percepção da passagem 

do tempo. É sobre a intuição da duração que nos fala Bergson, uma duração que é a 

própria matéria do tempo e que, portanto, não consiste de sobreposição de instantes. 

Para Bergson, a duração alude ao espírito, onde, só é possível falar de um tempo e 

de sua duração, de um antes e um depois, quando associado à memória e, 

consequentemente, à consciência. A consciência da duração permite, segundo o 

autor, uma intuição do “impulso vital” que anima a vida e torna o tempo constituinte e 

essência da existência. Assim, o exemplo que dispomos para compreender o que é o 

tempo na perspectiva bergsoniana está no fluxo de nossa vida interior. Bergson 

afirma:  

Não há dúvida de que o tempo, para nós, confunde-se inicialmente com a 
continuidade de nossa vida interior. O que é tal continuidade? É a de um 
decorrer e de uma passagem, mas um decorrer e uma passagem que se 
bastam a si mesmos [...]. Ela é memória, mas não memória pessoal, exterior 
ao que ela retém, distinta de um passado cuja conservação  ela asseguraria; 
é uma memória interior à própria mudança, memória que prolonga o antes no 
depois e os impede de ser puros instantâneos que aparecem e desaparecem 
num presente que renasceria sem cessar. (2006, p. 51)  

Em conformidade com Bergson, buscava o devido entendimento de uma 

realidade liminar e, devido às prerrogativas de uma pesquisa em Artes, adequava os 

procedimentos metodológicos necessário que a ocasião pedia. Interessava pensar em 

estar a viver um processo contínuo de mudança (WHITROW, 1990). Não intencionava, 

portanto, a medição espacial do tempo, mas analisar uma passagem da vida, um 

decorrer que segundo Bergson é a continuidade de nossa vida interior e que permite 



202 
 

a real intuição do tempo. Assim, trabalhava no campo das intuições e almejava as 

memórias contidas na mudança que o evento ritual propiciava, de um modo que, ao 

torná-las balizas do tempo extraordinário em que vivia, pudesse advir a qualidade 

desse tempo vivido. 

Após aproximar-me de algumas das muitas visões do tempo, retorno aos mitos 

gregos Khrónos e Kairós onde encontrei uma oposição adequada para falar de um 

conceito demasiadamente profuso. Relembremos que o primeiro é o responsável pelo 

tempo matemático de nosso cotidiano, é o relógio marcado por segundos, minutos e 

horas consecutivos. Khrónos “sintetiza a sucessão irreversível do antes, do agora e 

do depois, onde tudo o que já aconteceu não pode ser desestimulado e nada que virá 

pode ser conhecido”94 (GARCIA, 2007, p. 1). Este é o tempo que havia deixado retido 

por uma ruptura temporal, objetiva e subjetiva, e que agora estava empregue ao 

doutoramento. Um tempo marcado por um ritual artístico/acadêmico e que confirmou 

um período de interrogação identitária, extraordinário, transitório e suspenso  

(ARAÚJO, 2006). A este tempo associei o Kairós, a qualidade de todo tempo vivido, 

o momento oportuno. Segundo Garcia, “[...] o kairós conjuga-se [...] ao tempo 

distendido no qual o presente contém seus próprios passados e futuros e no qual a 

memória do acontecido, e a imaginação sobre o destino coletivo, podem convocar o 

ontem e o amanhã em cada agora histórico”95 (2007, p. 1). Portanto, modos distintos 

de se pensar o tempo e a possibilidade de viver entre um e outro.  

A reflexão teórica que faço sobre este tempo liminar, em conformidade com 

Garcia, busca uma análise pautada na pressuposição de que “[...] a temporalidade 

social atinge sua unidade conceitual na conjugação de cronos96 e kairós” 97 (ibid., p. 

1). Garcia fala de um tempo sociohistórico cuja linha de sucessão permite datar os 

acontecimentos marcados de sentido, de intenção, de memória, de futuro. O tempo 

como conjugação de Khrónos e de Kairós, segundo a autora, “[...] trata de uma 

conjugação na qual o plano do tempo social, é tempo intencional de Kairós sujeito ao 

tempo sucessivo que nos permite datar os acontecimentos”98 (ibid., p. 2). Josetxo 

Beriain (1959-), em prólogo de Entre Cronos e Kairós (2007), confirma a pluralidade 

                                            
94 (tradução própria) 
95 (idem) 
96 A autora, que escreve em espanhol, utiliza a ortografia cronos. 
97 (tradução própria) 
98 (idem) 
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de tempos conectados uns aos outros e afirma: “[...] a história, seja ela de um ser vivo 

ou de uma sociedade, não poderá jamais ser reduzida a singeleza monótona de um 

tempo único”99 (BERIAIN, 2007, p. VIII). Sobre a necessidade de alternância entre 

fluxos do tempo, Beriain distingue uma passagem de Èmile Durkheim (1859-1917) 

onde o sociólogo francês afirma que:  

Qualquer interrupção [do] fluxo contínuo de tempo é o produto de uma 
necessidade humana fundamental para estabelecer a diferenciação, assim 
como alternar, entre vários domínios existenciais: a necessidade dessa 
alternância foi provavelmente o que levou os homens a introduzirem na 
continuidade e na homogeneidade de duração, certas distinções e 
diferenciações que tal duração não possui de forma natural. A "ruptura de 
continuidade" mais significativa identificada por Durkheim foi aquela entre os 
domínios sagrado e profano, e coextensivamente entre os tempos sagrados 
e profanos, entre a vida e a morte, entre a juventude e a velhice, etc. 
Durkheim nunca restringiu sua noção de "o sagrado" ao domínio 
relativamente estreito da religião institucionalizada, mas referiu-se 
amplamente àquele "fora do comum". Assim, para ele, a experiência do 
tempo refere-se à alternância periódica entre o ordinário e o mais geralmente 
definido como "extraordinário"100. (BERIAIN, 2007, p. IX). 

 Quando Durkheim estabelece que qualquer interrupção do fluxo contínuo de 

tempo é o produto de uma necessidade humana fundamental para estabelecer a 

diferenciação entre vários domínios existenciais, ele está a falar de momentos de 

passagem, de indeterminação social, momentos que, geralmente, tem em seu período 

intermediário, interrupção do fluxo continuo, a associação com o risco, como descrito 

em Van Gennep (2011) e Victor turner (1974). Logo, caminhar entre domínios 

existenciais com Durkeim, assemelha-se à perspectiva Gennepiana que considera 

que os ritos de passagem são cerimônias ligadas a um momento de mudança de 

ocupação, de alternância de estado ou transição entre etapas da vida. E corrobora 

com o ponto vista de Turner que considera que as diferenças existentes entre as fases 

de um rito de passagem enfatizam, na fase liminar, uma tendência a autonomia e 

imensa carga simbólica, onde os indivíduos se veem em um contexto marginal (de 

risco) da sociedade. Assim, estabeleço equiparações entre o Kairós, a interrupção do 

fluxo contínuo e a fase liminar do ritual de passagem.  

As contribuições advindas dos três modelos: o tempo oportuno de Kairós, a 

separação da temporalidade da vida social profana na segunda etapa dos três 

estágios de ritos de passagem concebido por Van Gennep, e as ideias do Durkeim 
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relativas ao tempo sagrado e profano, marcam a transição entre domínios existenciais 

distintos e apresentam o modelo temporal com o qual concluo que estive envolvido. 

Coube, então, aprofundar-me nas operações que modificam as relações sociais e 

conferem um novo significado ao tempo.  Em última análise, concluo que, ao 

experienciar no interior de um intervalo ritual, o tempo como uma repetição, como 

ciclos que se intercalam (Khrónos), concomitantemente com os graus de desordem 

(entropia) em que a velocidade de passagem do tempo tanto pode estar acelerada 

quanto suspensa (Kairós), o sujeito liminoide, assinalando a preeminência da 

experiência de temporalidade como algo descontínuo, elabora a possibilidade de 

transformar sua própria consciência.  

Sobre a potencialidade da desordem, Douglas (1996) acredita que, ao mesmo 

tempo em que tem a faculdade de desorganizar os elementos, é ela que lhe fornece 

os dados e subsídios. Para a autora “[...] quem diz ordem diz restrição, seleção dos 

materiais disponíveis, utilização de um conjunto limitado de todas as relações 

possíveis” (1996, p. 72). Ao contrário, ainda de acordo com a autora, “a desordem é, 

por implicação, ilimitada; não exprime nenhum arranjo, mas é capaz de gerá-lo 

indefinidamente. É por isto que aspirando à criação de ordem, não condenamos pura 

e simplesmente a desordem” (ibid., p. 72). Assim, admitindo-a como destruidora os 

arranjos existentes, temos também de antever as suas potencialidades. Para Douglas, 

a desordem é, “ao mesmo tempo, símbolo de perigo e de poder” (ibid., p. 72). Em Fora 

do Mundo a desordem foi perigo, diante do quadro social instável que afigurava, e foi 

poder, ante a aspiração da criação de uma nova ordem. Douglas comenta: 

O rito reconhece estas potencialidades da desordem. Na desordem do 
espírito, em sonhos, desmaios, no delírio, o oficiante busca as forças, ou 
verdades, que nunca se poderiam obter por meio de um esforço consciente. 
Aqueles que por momentos renunciam ao controlo de si, veem-se de repente 
dotados duma energia dominadora e de poderes excepcionais [...]. Por vezes, 
o Andaman abandona o seu bando e erra sozinho pela floresta como um 
louco101. (1996, p. 72). 

 Observada as devidas proporções, vejo-me em desordem como um sujeito 

errante a “andar como um louco pela floresta”. Deste ponto, presumo que durante o 

período liminar intermediário, onde as características do sujeito ritual são ambíguas, 

onde o fluxo das coisas e do tempo passam através de um domínio cultural com quase 

                                            
101 Andaman: habitante do Arquipélago de mesmo nome - Índia. 



205 
 

nenhum dos atributos do passado ou do futuro (TURNER, 1974) que, ao experimentar 

o intervalo ritual de tempo, o sujeito liminoide encontra forças que, dificilmente, 

conseguiria obter através da consciência ordinária, associada ao tempo contínuo.  

 Vimos, resumidamente, como os autores mobilizaram-se para desenvolver uma 

série de conceitos que se propunham a caracterizar o tempo e como este tempo 

intervém no intervalo liminar ritual desse mesmo tempo. Vimos que Platão, “[...] nos 

passos conhecidos do Timeu, fala do tempo em termos, aparentemente, muito 

semelhantes aos do Estagirita: o tempo liga-se ao movimento do céu e ao número” 102 

(REIS, 1996, p. 143). Vimos o próprio Aristóteles assinalar que é a consciência das 

mudanças, do antes e do depois da mudança que oferece a consciência do tempo. 

Adentramos, posteriormente, à idade média com os Santos, Agostinho e Tomás de 

Aquino, a tentarem lograr êxitos em seus escrutínios do tempo: Agostinho a defender 

que não é possível atribuir realidade ao presente, visto que, ao considerarmos 

qualquer intervalo de tempo, um dia ou uma semana, sempre haverá um passado que 

já não é, e um futuro que ainda será; Aquino, a integrar o tempo ao movimento e 

professar que o antes e o depois, no movimento, é que definem o decurso do tempo. 

O Renascimento, por sua vez, trouxe uma nova visão científica do mundo, uma visão 

divergente da visão predominante que combinava filosofia e religião. Importantes 

pensadores ajudaram a desfazer o modelo elementar do tempo que derivava das 

observações astronômicas e a determinar, como meio de orientação temporal, as 

frações da rotação da terra sobre seu eixo. Vimos também que, para Kant, o tempo 

não é mais do que a forma do sentido interno, a intuição de nós mesmos e do nosso 

estado interior. E, por fim, Bergson e sua convicção de que o tempo confunde-se, 

inicialmente, com a continuidade de nossa vida interior.  

Todos estes aportes investigaram diferentes tópicos acerca do tempo, alguns 

com abordagem em Khrónos, quero dizer, atentos à sucessão irreversível do antes, 

do agora e do depois (GARCIA, 2007); um modelo para pensar o intervalo de tempo 

liminar, situado entre períodos distintos da vida, como parte de uma sequência linear 

relacionada a uma ordem de sucessão. Outras contribuições estão voltadas para um 

tratamento em Kairós, um tempo distendido com períodos ou instantes de tempo 

individuais realizados por decisões humanas. Uma construção teórica temporal 

                                            
102 Estagirita: termo associado à figura de Aristóteles. O filósofo teria nascido na cidade de Estagira, na antiga 
Macedônia.  
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extraordinária para demarcar a entrada em um período da vida, um ritual de 

passagem, bem como a saída para um novo período da vida, revigorado, segundo 

Turner, configurando-se como uma “desordem” intermediária em que a temporalidade 

está susceptível a uma não linearidade. Deste modo, Fora do Mundo flexiona sobre o 

tempo liminar, pautado em uma temporalidade que atinge sua unidade conceitual na 

conjugação de Khrónos e Kairós (Garcia, 2007).  

Sobre o tempo e suas representações nas Artes Plásticas, compreende-se que 

o tema, juntamente à questão do espaço e a própria existência, esteja entre os mais 

lembrados pelos artistas e críticos. Para Lodermeyer (2009), estas três questões estão 

entre os maiores tópicos distinguidos na Arte. O autor afirma que são “[...] tão grandes 

que não deveríamos ser presunçosos em pensar que poderíamos fazê-los justiça, e 

tão próximos de nós para podermos escapar deles, seja com nossos pensamentos ou 

ações, vida ou na Arte”103 (2009, p. 14). Decerto que são temas básicos na Arte, e 

mesmo que pensemos na forma, na cor, na luz ou no material usado como temas 

exaustivamente pensados, é inegável que a expressão possível desses elementos só 

existe no espaço e no tempo. A arte, desde que foi adjetivada de moderna, destaca-

se pela reivindicação de expansão de domínios e pelo direito de usar tudo o que está 

ao seu alcance como forma de legitimação desse poder. A arte dos últimos anos 

reconhece a ambição dos artistas de continuar a forçar os limites num jogo onde o 

que sempre esteve sobre a mesa foi a própria arte e as suas questões, em particular, 

o que é comum entre ela e o artista, o tempo.  

Com certeza, precisamos de artistas, ou melhor, de indivíduos ou grupos 
dispostos a experimentar e experimentar-se ou, melhor ainda, que construam 
a disponibilidade investigativa para aplicar o tempo próprio de vida em 
estratégias e tecnologias que busquem arrancar regiões de realidade a partir 
de paradoxos. (BASBAUM, 2001, p. 26) 

Não que houvesse a vontade de alcançar a realidade nas contradições, mas a 

sugestão de Basbaum sobre a transformação do próprio tempo em estratégias de 

ação (na Arte) foi o que pareceu ser o desafio. Para o historiador Klaus Honnef 

(2009), o tempo é um desafio para as artes visuais. Em ensaio sobre o tema, Honnef 

relembra o episódio do crítico e escritor vienense Alfred Polgar (1873-1955) quando 

este observou, certa vez, que, após assistir por horas a uma peça de imensa 

densidade, olhou para o relógio e ficou chocado ao perceber que apenas cinco 
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minutos haviam se passado (HONNEF, 2009, p. 32). Ainda segundo Honnef, embora 

a humanidade tenha começado muito cedo a documentar as relações variadas com 

o fenômeno fugaz do tempo, inclusive através de imagens, tal facto aconteceu 

indiretamente quando “seus criadores não tiveram outra escolha senão ilustrar na 

forma visual as coisas do sobrenatural, o divino e o espiritual”104 (ibid., p. 33). É 

quando, segundo o autor, surge com frequência, na representação dos objetos, uma 

quarta dimensão temporal: “Às vezes é mais fraco, às vezes é mais forte nas 

imagens, sendo que, em princípio, é fechado à imagem e funciona por sua natureza 

específica”105 (ibid., p. 33). Honnef afere que antes do início dos movimentos 

modernos era comum na superfície das pinturas que os mais variados períodos de 

tempo encontrassem seus lugares, um ao lado do outro, de modo que eventos 

anteriores e posteriores fossem realizados no mesmo período de tempo. Contudo, 

ao conciliar os padrões narrativos antigos com os desejos de expansão, “[...] os 

artistas animaram decisivamente o que antes fora uma superfície estática de 

imagem” (ibid., p. 33). Honnef confirma: 

Em comparação com o mundo da imagem rígida da Idade Média, as imagens 
e esculturas literalmente explodem em movimento em uma visão do mundo 
mais voltada para a vida antes da morte, é uma premissa que o movimento 
ocorre no tempo. O tempo é, por assim dizer, o desejo não visível do 
movimento106. (ibid., p. 33) 

 
Ainda segundo o autor, a partir da segunda metade do século XIX, os artistas 

ajudaram a causa das vanguardas contra uma tradição endurecida e demasiada 

acadêmica, atribuindo um maior conteúdo da realidade do tempo. Mesmo que a 

estrutura narrativa se desenvolva no tempo em que o elemento é narrado, mesmo que 

a dimensão temporal tenha sido deixada ao segundo plano do interesse artístico, os 

artistas legam aos espectadores a imaginação da realização cinética do que foi 

retratado. O tempo se torna objetivado. Segundo Honnef, “[...] a Revolução Industrial 

traz uma rápida aceleração da vida, suas consequências afetam profundamente todos 

os aspectos do universo, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade em geral, 

mudando tudo completamente”107 (2009, p. 34), de repente, o tempo é o tema 

predominante. No cinema, por exemplo, as imagens ganham movimento graças à 
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“nova” técnica, apresentam a capacidade de mover-se diante dos olhos do 

espectador. “O tempo que leva para completar um movimento é, agora também, o 

objeto da imagem. Já não se desdobra apenas na imaginação do espectador, pode 

ser experimentado e medido diretamente”108 (ibid., p.34). O tempo e o movimento 

tornam-se, de súbito, padrões ilustrativos como pontos de referência dentro de uma 

estrutura de ilusão onde o tempo, que a película percorre o projetor, combina as fases 

individuais do movimento. 

A percepção humana muda no ritmo das coisas em mudança. Os acometimentos 

à estrutura tradicional de imagens surgem com intensidade e constância. Para 

Honnef, devido ao impacto dessas mudanças, o quadro artístico moderno se 

fragmentou em milhares de partes individuais e heterogêneas e coube, à Arte 

Moderna, “[...] a tentativa contínua de reunir novamente as partes individuais, cada 

vez de uma maneira nova”109 (ibid., p.34). Isso posto ao desígnio do olhar, a visão 

reage às ações relacionadas às mudanças, vai de objeto para objeto, de evento para 

evento, às vezes delongando-se por um período de tempo mais longo, outras vezes 

mais curto.  

Ao tempo em que as Artes Plásticas se dirigiam para a representação de coisas 

concretas e negava as aparências, aumentava o conteúdo conceitual dos trabalhos 

artísticos. Neste contexto, a dimensão do tempo desempenhou um papel importante 

(ibid., p.35). Seguindo o interesse pelo rastreio das leis do movimento, e adequando 

a sua progressão contínua no tempo às prerrogativas da representação plástica, como 

o fizeram os primeiros criadores sobre os temas sobrenaturais, Honnef lembra que 

Marcel Duchamp (1887-1968), quando realizou o seu famoso quadro Nu Descendo 

uma Escada, nº 2 em 1912110, abriu a porta para uma arte em grande parte conceitual, 

cujas estruturas são compreendidas através de operações mais ou menos 

complicadas do pensamento. O tempo em Nu Descendo uma Escada aproxima-se do 

tempo do cinema, apresenta um instante, um presente não vinculado à sua atualidade. 

A pintura é feita em camadas que se sobrepõem, que se fundem e formam um todo 

em deslocamento onde a extremidade do último “frame”, o movimento futuro, lança o 

                                            
108 (tradução própria) 
109 (idem) 
110 Nu descendant un escalier n° 2 (francês) encontra-se em permanente exposição no The Louise and Walter 
Arensberg Collection no Museu de Arte da Filadélfia, na Filadélfia. Disponível em: 
https://www.philamuseum.org/. Acesso em: 25 abr. 2019. 
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olhar de volta para a primeiro, retomando o ciclo do movimento no presente. Para 

Honnef, “[...] não foi coincidência que um fenômeno fundamentalmente não visual, 

como o tempo, tenha se tornado um motivo preferido para a arte conceitual”111 (2009, 

p. 36), um movimento artístico que foi capaz de revolucionar muitos aspectos da Arte. 

Com forte crítica ao formalismo puro e a propor mais autonomia para o artista e a obra 

artística, a Arte Conceitual, juntamente com o Minimalismo e a Land Art, foram 

vanguardas da segunda metade do século XX, amplamente marcadas pelos efeitos 

do pós Segunda Guerra Mundial. Como explicitam os nomes, foram movimentos 

pautados por conceitos, reflexões e ideias. Para os envolvidos, o tempo da atitude 

mental era relevante. 

Segundo Belting, “[...] o destino da modernidade do pós-guerra delineia-se já na 

famosa fronteira entre “arte e vida”, onde se efetua uma meia-volta em relação à 

marcha da modernidade pré-guerra” (2012, p. 131). Para Archer (2001), “[...] uma 

apreciação renovada da relação entre Arte e vida põe em conexão as obras 

aparentemente muito diversas [...]” (p. X). O contexto, informa Belting (2012), não 

implica mais em assumir um domínio sobre a vida ou impor-lhe um estilo, o que se 

observa tem forma inversa, é uma intenção de abrir para a vida a “arte cultural”. Archer 

ressalta que “[...] toda esta obra dos anos 60 desafiou a narrativa modernista da 

história da Arte” (2001, p. X), ao contrário da modernidade clássica que desejava “[...] 

continuar a fazer história da Arte, ou seja, dirigi-la para o futuro de maneira linear” 

(BELTING, 2012, p. 131), os artistas do pós-guerra vão desejar um diálogo aberto 

com o mundo cotidiano, ou seja, o tempo da sua existência a interagir com os demais 

tempos do mundo. “Uma consequência desse desafio foi o reconhecimento de que o 

significado de uma obra de Arte não estava necessariamente contido nela, mas às 

vezes emergia do contexto em que ela existia” (ARCHER, 2001, p. X). 

Robert Smithson (1938-1973), artista do pós-guerra e “porta-voz” de muitas das 

insatisfações que acometiam a geração da qual nos fala Belting, deixara impresso 

que, “[...] por tempo demais o artista foi alienado de seu próprio tempo” (SMITHSON, 

2006, p. 196). O artista que na década de 1960 capitaneou o movimento Land Art, 

conhecido por Earthwork (ver anexo 1), e que tem no tempo um dos seus pilares, 

acreditava que, na mercantilização excessiva do objeto Arte, o “[...] processo mental 
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do artista que tem lugar no tempo é desapropriado, de modo que um valor de 

mercadoria possa ser mantido por um sistema independente do artista” (Ibid., p. 196). 

Para Smithson:  

Os argumentos para a asserção de que o tempo é irreal consiste em uma 
ficção de linguagem, e não do material do tempo ou da arte. [...] todo objeto, 
se é arte, é recarregado com o correr do tempo, mesmo que seja estático, 
mas tudo isso depende do observador. Nem todo mundo vê a arte da mesma 
maneira; apenas um artista vendo arte conhece o êxtase ou o terror, e essa 
visão tem lugar no tempo [...] A existência do artista no tempo vale tanto 

quanto o produto final. (ibid., p. 196). 

De acordo com o artista, aquele que desvaloriza o tempo do artista é contrário à 

arte e ao artista, e quanto mais forte e clara for o entendimento do artista para com o 

próprio tempo, mais o incomodará qualquer afronta a esse domínio. Smithson afirma: 

Um artista só é escravizado pelo tempo se o tempo for controlado por alguém 
ou por alguma coisa que não ele próprio. Quanto mais fundo um artista 
mergulha na torrente do tempo, mais este se torna esquecimento; por isso, o 
artista tem de permanecer perto das superfícies temporais. (ibid., p. 197) 

Krauss descreve assim um dos trabalhos mais representativos de Smithson, a 

propósito, um dos mais reconhecidos do movimento Earthwork, Spiral Jetty, concluído 

em 1970: “[...] uma trilha formada pelo acúmulo de basalto e areia, com 4,5 metros de 

largura e que avança 45 meros em espiral pelas águas vermelhas do lago [...]” (2001, 

p. 336). Devido às características estruturais e à localização desta obra, o tempo 

sempre está a promover interseções entre o caráter transitório do deslocamento de 

quem às visita e a ideia de transitoriedade associado às estruturas Land Art. O tempo 

é elemento presente no trabalho de Smithson desde a ação do artista, a quem coube 

transformar o seu tempo em ação de ir, fazer, registrar e voltar. Envolve o conceito de 

entropia ambiental que percebe um tempo de degradação irreversível e uma ideia de 

finito programado. Outros artistas compartilharam as preocupações que tinha 

Smithson para com as superfícies temporais, entre eles, Nancy Holt (1938-2014), com 

sua obra Sun Tunnels (1970); Walter De Maria (1935-2013) e o The Lightning Field 

(1977); Michael Heizer (1944-) e o Double Negative (1969-1970); e James Turrell 

(1943-), com a monumental Roden Crater (1977-). Cauquelin confirma que as 

Earthworks são “marcas que se fundem na paisagem  natural, apagam-se com o 

tempo, ou exigem tempo para descobri-las ou percorrê-las” (2005, p. 141). 

Já o músico e artista plástico John Cage (1912-1992), em sua obra 4’33’’, uma 

composição/performance apresentada pela primeira vez em 1952, oferece uma leitura 
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do tempo através do silêncio. Articulado com a vanguarda do pensamento, Cage fez 

parte dos movimentos artísticos norte-americanos da segunda metade do século XX. 

Suas obras rompem com a estrutura composicional, convencional, causando forte 

impacto e influência para o universo artístico. Cage questiona o modo de 

compreensão artística dominante e introduz o silêncio como elemento compositivo 

(TOMKINS, 1976, p. 87).  Em sua peça 4’33”, para piano, um músico, de posse de um 

cronômetro, Khrónos, abre e fecha o tampo do teclado do piano no tempo estabelecido 

para os três movimentos previsto na partitura112. No intervalo entre um movimento e 

outro de erguer e baixar o tampo, o pianista não executa uma única nota, é o tempo 

oportuno de Kairós que preenche a obra com os sons da plateia. A cada apresentação 

da performance este som se modifica. Cage subverte o tempo musical preenchido de 

notas previamente arranjadas, por tempos imprecisos, preenchidos pelo som do 

silêncio oportunizado. Para Schechner (2013), o modo de Cage é um exemplo de 

performances baseadas na incerteza e reconhece o valor de suas composições 

musicais e palestras quando diz que o pensamento do artista “continua a afetar a arte 

performática, a música, o teatro, a dança e as artes visuais no século XXI” (2013, p. 

242). O autor refere-se assim ao exemplo famoso de Cage, o 4'33”: 

A música que Cage queria que seu público ouvisse era o som ambiente na 
sala durante quatro minutos e trinta e três segundos. O teórico-compositor 
queria mostrar que não existia o silêncio. Ele insistiu que qualquer período de 
audição marcada adequadamente era música. Como o título, 4'33”, indica, o 
tempo foi medido (como a música é marcada por medidas); o que as pessoas 
ouviram dentro desse período foi designado por Cage como sua composição 
musical. (ibid., p. 242) 

Roman Opalka (1931-2011), em 1965, começou uma obra conceitual pintando 

os números de um a infinito. Uma obra sobre o tempo e sobre os números. Em 2007, 

durante um simpósio em Amsterdã, Opalka afirmou: “[...] estou realizando um 

programa com o qual eu documento o tempo. As imagens que eu pinto são meus 

detalhes. Eu as chamo assim porque as imagens são partes de um trabalho, um 

conceito”113 (2009, p. 40). Opalka contou que o trabalho registra apenas uma data, o 

começo, em 1965, e que estava certo de que haveria um fim, mas não haveriam outras 

datas. Talvez a eternidade. É sobre o tempo em que nos encontramos - a existência 

- que assentam as preocupações do artista:  

                                            
112 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4. Acedido em 16/03/19. 
113 (tradução própria) 
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Não posso saber quando vou morrer. Eu sei que vou morrer, mas o momento 
em que isso acontece é de tal modo infinito, porque ninguém saberá que 
morreu. Isso é algo em que tenho meditado no meu trabalho [...]. Nesse 
sentido, somos eternos.114 (OPALKA, 2009, p. 40) 

Contemporâneo de Opalka e trabalhando dentro do mesmo espirito, o artista 

japonês On Kawara (1933-2014) fez a sua arte a partir do “facto histórico” de sua vida 

(ARCHER, 2001, p. 76). Nos anos 1960, Kawara realizou pinturas que registravam 

simplesmente as datas em que foram realizadas. Archer argumenta: “[...] em 

consonância com este caráter prosaico, as comunicações de Kawara também não iam 

além da nua confirmação da continuação da sua existência: “Eu ainda estou vivo. On 

Kawara” (ibid.,p. 76).   

 

Imagem 24: On Kawara, MAY 20, 1981 (“Wednesday.”). Série Today, 1965–2014. Acrílica sobre tela (45.7 x 61 
cm). Caixa de papelão (47.3 x 62.5 x 5 cm). Coleção particular. © On Kawara Foto: David Zwirner. Fonte: 
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/pain. Acedido em 16/03/2019. 
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A Série Today (1965-2014) (fig.24, p. 212), com cerca de 3.000 obras produzidas 

em um período de quase cinquenta anos, são pinturas de datas que consistem na 

data da composição da pintura. A série de Kawara é um monumento ao tempo, ao 

investimento de trabalho que pode permanecer invisível em obras acabadas. Honnef 

afirma:  

On Kawara também revela o tempo. Em séries praticamente sem fim, ele não 
apenas fixa a progressão de cada dia de sua vida, mas também amplia 
constantemente a perspectiva subjetiva, integrando os impulsos do mundo 
exterior em seu trabalho diversificado. [...] O resultado são os arquivos de 
uma existência aparentemente dedicada exclusivamente ao arquivamento de 
dados de sua própria vida115. (2009, p. 37) 

Há, nestes artistas, um tempo em Kairós associado a uma das principais pautas 

do pós-guerra, à ideia de liberdade. Para Opalka o seu trabalho é o trabalho de uma 

pessoa livre, “[...] mais livre do que qualquer homem na história jamais foi”116 (ibid., 

p.37), e que reflete sobre o tempo de existir, um tempo onde o próprio artista 

reconhece não ter sido bem compreendido: “[...] muitas vezes me perguntei, se eu 

conhecesse o Heidegger, se ele seria capaz de entender isso? [...] Meu trabalho já 

dura 42 anos e, aos poucos, lentamente, as pessoas começam a entender”117 (ibid., 

p.37). Uma percepção de um tempo de rupturas, de liberdade, que talvez se explique 

no que disse Bourdieu: “[...] toda obra oriunda da ruptura com os esquemas de 

produção e de percepção antigos vê-se repelida para o lado do informe e do caos” 

(1996, p. 181).  

Em análise sobre o tempo que envelhece e provoca a sucessão entre 

movimentos artísticos, Bourdieu percebe que esta sempre foi uma luta pelo monopólio 

das categorias de percepção, uma circunstância onde ocorrem combates entre 

temporalidades, entre “aqueles que marcaram época e que lutam para perdurar e 

aqueles que não podem marcar época por sua vez sem expulsar para o passado 

aqueles que tem interesse em deter o tempo [...]” (ibid., 181). Sobre os que não 

pactuam com a continuidade, o autor refere-se: 

[...] os recém-chegados, que têm interesse na descontinuidade, na ruptura, 
na diferença, na revolução. Marcar época e, inseparavelmente, fazer existir 
uma nova posição para além das posições estabelecidas, na dianteira dessas 
posições, na vanguarda, e, introduzindo a diferença, produzir o tempo. (ibid., 
p. 181) 

                                            
115 (tradução própria) 
116 (idem) 
117 (idem) 
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Artistas como Opalka, Smithson e Cage estavam a produzir o próprio tempo e a 

lutar contra outras temporalidades que haviam marcado época. Uma possibilidade que 

Bourdieu (1996, p. 183) assinalou da seguinte forma: “[...] a contemporaneidade como 

presença no mesmo presente existe praticamente apenas na luta que sincroniza 

tempos discordantes ou, melhor, agentes e instituições separados por tempo e na 

relação com o tempo”. Entretanto, na atualidade, para os artistas que trabalham as 

dimensões do tempo, esta tendência é alterada para a convivência com outras 

temporalidades, lado a lado, no mesmo presente. Conforme sublinhou Cauquelin 

(2005, p. 127), no domínio atual das Artes prevalece as misturas entre diversos 

elementos e valores, sem que isso incorra, necessariamente, em um conflito aberto. 

Ou seja, prevalece a conjunção entre Khrónos e Kairós a estabelecer factores de 

redução da dependência ao tempo linear e, entre desordens e sincronias, promove 

devaneios acerca do tempo em artistas e público. Neste ponto, retomo Honnef (2009) 

e a sua perspectiva quanto à gradual redução da onipresença do tempo linear em 

nossas vidas: 

O modelo linear de tempo uniformemente progressivo está gradualmente 
perdendo seu significado soberano tanto em nosso mundo cotidiano quanto 
no mundo da arte. [...] O tempo se tornou um elemento importante no 
orçamento psíquico dos sujeitos humanos. E isso, a propósito, na forma 
inversa da citação de Alfred Polgar citada no começo: Quando olhei para o 
meu relógio depois de cinco minutos, tive que perceber, consternado, que os 
anos já tinham passado, e, por agora, esta é provavelmente uma experiência 
generalizada.118 (HONNEF, 2009, p. 36). 

 

Generaliza-se o caráter complexo das culturas das sociedades contemporâneas. 

O desenho das coisas não está na interrupção do tempo histórico para o entendimento 

de uma nova cultura onde a dimensão do tempo é oferecida de modos diversos. Uma 

nova ordem coloca-se, mas sem o propósito de eliminar a consciência de reconhecer 

a presença da História, ainda que fragmentada. Cauquelin  (2005, p. 128) afirmara 

que a mistura de tradicionalismo com novidade – as formas contemporâneas a acenar 

na direção do passado -  caracteriza a atualidade nas Artes. Como assinalou Bourdieu, 

porto-me como os recém-chegados, tenho interesse na descontinuidade, na ruptura, 

na diferença, na revolução. Entretanto, comporto-me, como destaca Cauquelin, e 

prevaleço as misturas entre diversos elementos e valores ante uma pretensa 

conjunção entre Khrónos e Kairós.  

                                            
118 (tradução própria) 
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Conjunção (2017) 

Neste trabalho elaboro a ideia da simultaneidade entre tempos diversos. 

Palavras como associação, conciliação e sincronia são presenças subliminares ante 

a coexistência de Khrónos e Kairós. Pretendo falar de um tempo social extraordinário, 

dividido entre camadas de realidades distintas. Para tanto, em conformidade com 

Garcia, foi “[...] necessário reconhecer e tornar inteligível uma dimensão comum a 

todas as temporalidades”119 (2007, p. 103). O vídeo menciona que estive a lidar com 

uma dimensão comum entre o tempo que enfatiza a duração e o tempo que destaca 

a mudança, o tornar-se. No primeiro caso, prevalece o ritmo do tempo que parece não 

ser transformado; no segundo, as coisas que mudam em meio a uma distensão 

temporal. Na conjunção formada por esses componentes temporais, encontro “a 

sucessão e a simultaneidade, a distância do antes, do agora e do depois, a imbricação 

do passado e do futuro no presente, a memória e o esquecimento”120 (ibid., p. 103). O 

tempo, nesse vídeo, é uma conjunção de ritmos e sequências que constituem, 

propriamente, as estruturas temporais de um rito de passagem e seus marcos 

históricos. Ritmo, na perspectiva do tempo social de Garcia, não se trata de uma 

simples repetição monótona de um movimento, mas, pelo contrário, trata-se da 

alternância entre “tempos fortes e fracos” (ibid., p. 106) que aparecem entre repetições 

e descontinuidades, suspensões e mudanças. Para a autora, “o ritmo supõe [...] um 

tempo diferenciado em cadências e velocidades, em repetições e novidades”121 (ibid., 

p. 106). Garcia esclarece: 

Com efeito, o ritmo pode explicar não apenas a sobreposição entre sucessão 
e duração, entre o tempo cronológico e kairológico, mas, precisamente, da 
transformação da sucessão em uma terra constituída e permeada, de ponta 
a ponta, pela subjetividade social: pela memória do passado e pela 
prefiguração do futuro. 122 (ibid., p. 106) 

O vídeo Conjugação (fig. 25, p.216) faz a transformação apontada por Garcia, 

quero dizer, mais do que intentar a sobreposição de temporalidades, constrói um 

mundo ficcional, uma terceira cidade (terra constituída), composta de uma 

subjetividade que alia memória e futuro. Produzido em duas cidades, Salvador (Brasil) 

                                            
119 (tradução própria) 
120 (idem) 
121 (idem) 
122 (idem) 
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e Porto (Portugal), o trabalho prevalece-se do potencial que a imagem fílmica tem para 

falar do tempo fora do tempo.  

     

     Imagem 21: Conjunção (2017) Vídeo HD e áudio. 3’5” [loop]. Snapshot do vídeo 

 

Segundo Belting, os videoartistas sempre se preocuparam com esse tema sem 

se preocuparem com o “[...] tempo oficial da história” (2012, p.148), e, por este motivo, 

aprofundam-se no conceito. Exploram a capacidade do vídeo de desconstruir, 

virtualmente, o espaço e o tempo. Averiguam o potencial para deslegitimar a ordem 

das ações e das narrativas associadas a um tempo linear.  

O trabalho (vídeo) segue a alternância dos tempos cronológicos e kairológicos. 

A Khrónos é associado um tempo em suspensão, um tempo que na realidade ainda 

vigora, mas sem alguns predicados de antes. Um tempo representado pela cidade 

onde nasci, a cidade onde tiveram início os ritos de separação e onde dar-se-á o rito 

de reagregação. Ao Kairós a imagem do tempo, da oportunidade, desenhada pelas 

ruas da cidade do Porto. A terceira cidade, o mundo ficcional sugerido pelo vídeo, é 

portador das duas temporalidades, dos diferentes fuso-horários, da oposição entre as 

estações do ano, do grande enigma e das aflições de Santo Agostinho; da 

ambiguidade da fase liminar, dos mistérios indecifráveis de Platão, das inquietações 
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de meus devaneios, enfim, o contexto alterado dos rituais cotidianos devotados ao 

tempo.  

Conjunção ritualiza a minha passagem por Portugal na desconstrução da lógica 

do tempo cotidiano e a partir da coocorrência entre o tempo dos compromissos 

valorosos no Porto e o tempo de viver no Brasil. Este trabalho é uma tentativa de 

(auto)reconhecer e tornar perceptível uma dimensão comum a mais de uma 

temporalidade. Como informa Belting, situações especulares como essa são 

excelentes para a autorreflexão, mas, também, “nos torna acessível o conceito de 

tempo [...]” (2012, p. 153). Para o autor, a “autorreflexão ocorre numa consciência que 

produz um “tempo interno”, desviando-se do mundo exterior e de seu tempo real” 

(ibid., p. 153). O vídeo Conjunção trata o tempo como uma configuração espacial, 

atribuindo um novo significado sólido aos sentidos experienciados pelo sujeito 

liminoide, tão envolvido da instantaneidade e da simultaneidade do rito de passagem.  

 

Tempo (2019) 

A maneira como pretendi usar o soar dos passos sobre uma superfície como 

medida do tempo, assenta na capacidade do vídeo para trabalhá-lo. O mecanismo 

tecnológico que determina a sua existência, haja vista a sua unidade, o frame, quantos 

caibam em um segundo, é uma unidade de tempo. Nesse trabalho (fig.26, p.218) 

elaboro algumas ideias sobre o tempo, descritas anteriormente: primeiro, aquelas em 

que o tempo é algo fluido, que o presente é parte de uma linha de instantes que se 

desloca do futuro para o passado. Segundo, a premissa de que as mudanças que 

percebemos na sucessão temporal entre os eventos são acontecimentos que 

memorizamos em sequência. No vídeo, o tempo da primeira hipótese redefine os 

eventos de causa para os eventos de efeitos de forma linear, quero dizer, é o tempo 

de montar as peças do jogo para depois jogá-lo. O segundo é um tempo dos efeitos, 

ou melhor, que elabora a duração que se sucede num regime de causa e efeito, e, por 

isso, define-se também em uma ideia de causalidade. Este tem forma variada, move-

se aleatoriamente entre idas e vindas, forma círculos, acelera e paralisa. Contudo, 

sempre se cruzam em algum lugar. 
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Imagem 26: Tempo (2019) Vídeo HD e áudio. 2’42” . Snapshot do vídeo 

O vídeo trata com os dois termos autônomos, causa e efeito, em articulação 

conjunta. Coloca-se como o espaço dos deslocamentos entre pontos de encontro e 

de cruzamentos entre temporalidades. São numerados e nomeados de lugares#. 

Tomo o mito de Khrónos, inexoravelmente ligado ao tempo linear, como o senhor das 

causas, e a Kairós associo os efeitos do tempo em suspensão e da conjunção entre 

ambos. Os lugares# são intervalos, pontos marcados no percurso. O vídeo refere-se 

à temporalidade dos deslocamentos entre os lugares de conjunção entre Khrónos (a 

causa) e Kairós (o efeito). Um mapeamento. Uma simulação espacial e temporal das 

coisas com os quais houve níveis de confronto, quero dizer, algum tipo de contato e 

interação. A ideia trata do Khrónos, do tempo de checar se todas as possíveis causas 

de um tempo oportuno, Kairós, foram abordadas para definir soluções e adaptações 

aos efeitos de um tempo determinado, não pelos problemas, mas pelas implicações 

de viver quatro anos na cidade do Porto.  

As imagens propõem um mapeamento ficcional dos deslocamentos por entre a 

geometria da cidade, intercalado com intervalos dedicados a relembrá-los. Estes 

intervalos são espacializados nos lugares#, em seções que propõem a visualidade 

dos deslocamentos e dos encontros através de uma metáfora com os Não-lugares de 

Augé (1994), contudo, na perspectiva de que o não-lugar, no caso, seja a 

representação de todos os outros lugares. A esses pontos convergem o tempo fluido 

do presente que não detém tempo, do futuro que se desloca para o passado, e a 
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percepção subjetiva das mudanças na sucessão temporal. Ambos os tempos se 

sucedem num sistema que se define pela ideia de causalidade, condição aberta no 

registro de um mover-se aleatório que sempre se encontra em algum lugar.  

 O trabalho afirma uma opção operativa que permeia todo o processo criativo em 

Fora do Mundo, ou seja, um modo de andar errante, um exilado que pretende habitar 

terras estrangeiras, um nômade que não anseia em chegar a lugar nenhum, apenas 

orientar-se pelo olhar e a curiosidade e a deixar que as intensidades possam 

atravessar para as vias do contentamento. Aión, Khrónos, e Kairós nos seguem 

enquanto realizamos as nossas vidas, enquanto executamos o que está ao nosso 

alcance. Mesmo ante a prerrogativa de não se ater às horas, a sensação de 

incompletude não se dissipa diante de Aión, do movimento perpétuo. Se, por um lado, 

há o desejo de concretizar algo novo a partir do tempo oportuno, em Kairós, por outro, 

há a imposição de limites próprios à existência da matéria, em Khrónos. A questão 

aponta para um futuro que se atualiza a cada encontro com o presente, quero dizer, 

um presente que se refaz a cada encontro com o por vir.  
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4.5 Rito de Exílio  
 
 

O exílio, seja qual for a forma, é um terreno fértil 
para a atividade criativa, para o novo123 

 
Vilén Flusser 

 
 

 
Para efeito do rito, compreendo o exílio como a condição de estar fora do meu 

lugar. Uma expatriação voluntária que se desenvolve a partir do ponto de vista de  

Flusser (2004), para quem o exílio é um desafio à criatividade. Um haver profícuo que 

se confirma na noção de existência exilada, apresentada por Pereira (2004), que 

surge “[...] como um composto semântico, que se afirma univocamente e que, 

paradoxalmente, se apropria de um caráter positivo que anula o negativismo que se 

lhe encontra, tradicionalmente, associado” (n.p.). Para Flusser, “[...] os exilados são 

pessoas desenraizadas que tentam desenraizar tudo ao seu redor, para estabelecer 

raízes” 124 (2004, p. 3), e isso denota ser criativo e positivo. Ademais, o pensamento 

sobre o tema apoia-se também na perspectiva de um deleite sugerido por Said, para 

quem “a moderna cultura ocidental é, em larga medida, obra de exilados [...]” (2003, 

p. 46). Said afirma: 

Embora talvez pareça estranho falar dos prazeres do exílio, há certas coisas 
positivas para se dizer sobre algumas de suas condições. Ver “o mundo 
inteiro como uma terra estrangeira” possibilita a originalidade da visão. A 
maioria das pessoas tem consciência de uma cultura, um cenário, um país; 
os exilados têm consciência de pelo menos dois desses aspectos, e essa 
pluralidade de visão dá origem a uma consciência de dimensões simultâneas 
[...]. (2003, p. 59) 

De certo que, a priori, o exílio é compreendido como expulsão, deportação ou 

mudança forçada de casa, como pena ou castigo imposto por terceiros, como a 

delimitação de um tempo de proscrição ou como referência de lugar onde se encontra 

o exilado, e que autores como Flusser, Said e outros viveram-no, pessoalmente, e sob 

condições adversas. Portanto, este trabalho não objetiva, sob nenhum pretexto, 

obscurecer o que há de mais terrível nesta realidade humana. Como bem alertara 

Said : “[...] ver um poeta no exílio — ao contrário de ler a poesia do exílio — é ver as 

antinomias do exílio encarnadas e suportadas com uma intensidade sem par” (2003, 

                                            
123 (tradução própria) 
124 (idem) 
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p. 47). Contudo, tratando-se de um exílio desejado, o foco esteve na criatividade 

proposta por Flusser como estratégia de resistência, enquanto os dados apontados 

por Said agitavam as incertezas de uma expatriação. Criatividade e cultura  sempre 

estiveram no topo da lista das principais intenções do sujeito liminoide durante o rito 

de passagem: ser criativo para sobreviver e aprender. Assim, não havendo 

conformidade com o negativismo legitimamente associado ao termo, o que Fora do 

Mundo propõe, na natureza irrestrita da prática artística, é o ato voluntário de 

expatriação transitória a funcionar como estratégia em torno da experimentação, do 

apuramento e da ampliação de conhecimentos. Uma condição liminar - de conflito - 

onde reside, segundo Pereira (2004, n.p.), “[...] a possibilidade de uma existência 

exilada, isto é, uma existência que por ser extraterritorial – mesmo que e só ao nível 

do desejo – se apresenta como apta a experimentar e a arriscar”. E o sujeito liminoide 

o fez, experimentou e arriscou, partiu para o (auto)exílio deixando para trás os hábitos 

e o cotidiano que atenuavam a percepção das coisas e da paisagem, e que 

organizavam um cotidiano que é, sem dúvida, apaziguador, mas que, segundo Flusser 

(2004), tolhe a percepção das coisas elementares à nossa volta, nos priva dos seus 

detalhes.  

Estive ao longo desta dissertação a referir-me ao ensaio de Flusser, Exile and 

Criativity (2004), um autor que, aos dezenove anos de idade, após a cidade de Praga 

ser ocupada pelos alemães, em 1939, foi forçado a exilar-se em um país de língua e 

cultura muito diferentes da sua. Mencionei Flusser enquanto discorria sobre a viagem 

como estratégia para as experimentações artísticas, quando tornou-se evidente que 

a afeição pelo lugar de origem tornara-se latente; quando em momentos de jornada 

via-me fora da linha social usual; quando a ausência desse lugar de afeição produziu 

alterações no hábito e o quanto isso expôs o novo; quando o cotidiano não mais 

funcionou como um cobertor macio a proteger dos ruídos da vida; e quando o conforto 

e a tranquilidade do ambiente rotineiro não contava mais com o efeito anestésico que 

o hábito proporciona. Por fim, uma vez que “[...] a descoberta começa quando se retira 

o cobertor”125 (FLUSSER, 2004, p. 2), procurei evidenciar que, “[...] o páthos do exílio 

está na perda de contato com a solidez e a satisfação da terra” (SAID, 2003, p. 52). 

                                            
125 (tradução própria) 
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Enquanto refletia sobre a memória em tempos de liminaridade, observei que o 

“manual de sobrevivência” de Flusser a encarregava das coisas que cabiam às 

recordações e aos reconhecimentos. Que o autor propunha um fluxo entre passado e 

presente que envolve duas formas de memória de alto nível: exílio e criatividade. A 

teoria de Flusser, em consonância com Said e Pereira, traz uma valoração positiva do 

exílio. O autor explica que, “numa situação onde estamos acostumados a sentir pena 

do expulso, essa avaliação positiva é em si mesma incomum e, de acordo com a 

hipótese, ela mesma deveria ser informativa”126 (FLUSSER, 2004, p.1). Ainda 

segundo Flusser, esta questão é informativa porque força a revisão do que é usual e 

do que é ordinário. Deste modo, subscrevi a filosofia do autor para o exilado. 

Flusser descreve algumas ações necessárias à sobrevivência do exilado. 

Primeiro, “para tornar a vida viável é preciso transformar as informações em torno de 

si em mensagens significativas [...]” (ibid., p.1). Durante todo o processo ritual foi 

observada esta assertiva. Ainda lá no início, no tempo das desventuras aeroportuárias 

que marcaram o rito de separação evidencio a atenção às muitas informações que, 

desde aquele dia, só se multiplicaram. Afirmei gostar destes ambientes e das 

informações que chegavam de fontes diversas: do odor de expectativa que 

prevalecem nestes espaços; dos múltiplos ecrãs com os registros de partidas e 

chegadas; da voz bilingue nas colunas de som; dos afortunados viajantes enfileirados 

em portões de embarque; da última chamada para um desavisado passageiro; das 

lanchonetes, cafés e livrarias; das lojas de souvenir; da sensação de aventura, da 

adrenalina, da mudança de fuso-horário, do desembarque, do novo, do desconhecido, 

dos agentes alfandegários, do carimbo no passaporte. Enfim, desde o primeiro 

momento do rito de separação, todas estas informações foram significativas.  

A viagem seguiu seu rumo. O sujeito preliminar (noviço) encontra-se em 

deslocamento, em transição ritual que não o situa em lugar algum, ‘nem aqui nem 

acolá’, está entre, sobre o oceano Atlântico, sobre a imensa barreira natural que 

separa culturas. A imensa quantidade de informação que o aguarda lhe atribuirá 

predicados tão repletos de ambiguidades que mais tarde se manifestarão em 

preocupações com a memória, a identidade, e o tempo. Toda a experimentação 

decorre do processamento e da significação de informações. A condição imprecisa de 

                                            
126 (tradução própria) 
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(auto)exílio encaminha as experimentações artísticas para a síntese de novas e 

anteriores referências, uma permuta entre novos dados e antigas memórias. Portanto, 

o trabalho decorre de um processo dialógico impregnado de informações, um projeto 

poético em desenvolvimento onde a ideia de deslocamento coloca o noviço em 

desterro e, neste plano, afeta o diálogo entre o artista e o (auto)exilado. 

Uma vez desembarcado, as informações são significadas através dos rituais de 

reconhecimento e adaptação que se seguiram, a relembrar  longas caminhadas pela 

cidade do Porto. A estratégia adotada para compor estes ritos exploratórios em busca 

de informações foi a deambulação, o vaguear por ruas, ladeiras, escadarias, becos, 

bairros e freguesias. Foi um tempo de colher informações, de encantamento e de 

descobrimento, tempo de aprendiz. Das ruas, do emaranhado de retas e curvas as 

informações confrontavam a capacidade para decifrar Dédalos. Tudo retinha um 

significado especial. Este olhar sobre a cidade revelou-se em prol do noviço, a soma 

das informações acessadas promoveram um natural acolhimento que suaviza o 

período de adaptação, e é disto que nos fala Flusser.  

A segunda alegação de Flusser nos diz: “[...] é preciso "processar" os dados. 

Trata-se de uma questão de sobrevivência” (2004, p.1). O exilado de Fora do Mundo 

não foi destituído do seu ambiente, ele o fez deliberadamente e com propósitos, 

contudo, para viver, precisava comportar-se qual aquele que é expulso, precisava 

processar imensa quantidade de informações, dotando-as de significados. Era uma 

questão de sobrevivência. Caso não conseguisse organizar os dados colhidos 

enfrentaria sérios problemas de adaptação. Assim, entranhei-me no rito de exílio e 

segui caminhando pelas ruas do Porto sem perder de vista a assertiva de Flusser, 

devo ser “[...]criativo se não quiser ir aos cães”127 (ibid., p. 1), ou seja, se não quiser 

perecer, invente.  

Processar os dados foi fator primordial para o bom encaminhamento do rito de 

passagem. Na rotina, estamos mais atentos às coisas que mudam - e por isso 

chamam mais a atenção - do que às coisas que permanecem fixas e mais discretas 

aos nossos olhos (FLUSSER, 2004), e essa norma o desterro encarrega-se de 

cumprir. Se antes do (auto)exílio vivia as tradições e o hábito, agora sentia-me 
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impelido a construir novas maneiras e adquirir novos costumes. As características do 

hábito são reconfortantes porque funcionam como escudos protetores, são gentis 

porque são íntimas, são afáveis porque oferecem garantias. Nelas não lidamos com 

muitos estranhamentos porque as surpresas são muitas vezes antecipadas pelo 

conhecimento. Costume e hábito são frutos que colhemos em nosso lugar de origem. 

Por isso, uma vez em exílio, o excesso incomum de mudanças resulta numa ausência 

de referenciais fixos que incitam a absorção de novos e imensos dados. Contudo, é 

preciso processá-los, e para tanto, elejo a memória como “o quarto de arrumo” (cf. 

p152-155) das informações.  

Processar dados é ativar a memória, voluntariamente, no sentido de dar-lhes um 

significado: um acontecimento em meio às caminhadas, uma história que nos foi 

contada por um nativo, um aprendizado antigo que se complementa de outro mais 

recente, a primeira vez de qualquer coisa que me pareceu sublime, a última daquela 

que me venceu pelo estranhamento, um novo amigo e um outro mais antigo que já o 

não se vê há tempo. Além disso, acessava a memória à qual remetemo-nos quando 

somos provocados pelas informações - um cheiro que traz lembranças, um olhar que 

de tão familiar faz parecer estarmos em casa, um jeito de cidade que remete a lugares 

por onde estive. Vale lembrar que processar informações também inclui o 

esquecimento. A extensão da memória dar-se através dos muitos canais por onde 

aportam as informações. Os dados inscrevem-se na memória e estabelecem-se por 

meio dos aprendizados. As informações, tão generalizadas, são o trunfo do rito de 

passagem, acontecimentos díspares e marcantes que vão de manifestações políticas 

às consequências impensadas de um acidente de bicicleta.  

Volto a atenção para as formas de ordenação e armazenamento das 

informações, e o arquivo torna-se a representação e a crítica ao modo como o 

fazemos.  É imperativo dizer que a memória depende do conhecimento, “seja na forma 

de conhecimento e reconhecimento, compreensão ou informação [...]” (GIBBONS, 

2009, p. 118). O (auto)exilado recorre ao arquivo e “concorre” com instituições 

oficializadas pelo poder à informação, atribuindo à memória seus interesses 

prediletos, ou parte deles. Desde a chegada ao Porto até a atualidade, o sujeito 

liminoide faz “[...] um giro em direção à consideração da obra de arte enquanto arquivo 

ou como arquivo” (GUASCH, 2013, p. 238), maneira escolhida para lidar com o 

entusiasmo das novas informações. 
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O terceiro ponto listado por Flusser  informa: “Se falhar em transformar os dados, 

será envolvido pelas ondas do exílio” (2004, p.1). Os dias de exilio se encarregaram 

de retirar os escudos e revelar outros mundos onde o incomum era o comum. Uma 

dose de inquietação percebida desde o desembarque era fruto do estranhamento e 

das descobertas. Tudo, a princípio, me parecia de outrém, nada me pertencia. As 

coisas mais simples e banais se tornavam desafiadoras, como o enigma dos 

percebes, que, por vezes, configuraram-se em obstáculos a serem transpostos: uma 

farmácia, a compra de pães, o menu de um restaurante, as normas burocráticas, as 

peculiaridades sociais, as disposições das ruas, a natureza das coisas, a razão dos 

comportamentos. “Mesmo as coisas habituais ao exílio causam estranhamentos. Tudo 

ao seu redor se torna aguçado e barulhento. O exilado é levado a descobertas 

verdadeiras”128 (FLUSSER, 2004, p. 2). O desterro confunde e as coisas me pareciam 

breves e efêmeras. Revendo a minha antiga condição, percebia que somente as 

transformações mais radicais e visíveis eram apreendidas e refletia sobre a frequência 

com que nos damos conta de haver passado tantas vezes numa mesma rua e nunca 

termos percebido a arquitetura de uma determinada casa, as flores que colorem a 

praça ou um pequeno comércio na esquina. Na condição de exilado tudo foi observado 

com ênfase, era como habitar uma permanente mudança onde tudo é desafiador 

neste processo de transformação. Flusser confirma: “No hábito, apenas a mudança é 

percebida; no exílio, tudo é percebido como se estivesse em processo de mudança. 

Para os exilados, tudo o desafia à mudança”129 (ibid., p. 2-3). Sem a proteção do 

costume e do hábito, diligenciava a sobrevivência.  

As narrativas, as histórias investigadas espelham uma abordagem crítica que 

confrontam enredos pessoais. Quero dizer, processar as informações enquanto um 

desterrado findou por exteriorizar fontes de incertezas: formas de identidade, de 

diversidades culturais e de temporalidades. Os exilados são pródigos em testemunhar 

esses emaranhados de identidades e culturas. Identificados a partir do drama do 

recomeço - para torná-lo possível - transformam as informações em novas 

identidades, ou como afirma Said, reconstroem “[...] uma identidade a partir de 

refrações e descontinuidades” (2003, p. 52).  

                                            
128 (tradução própria) 
129 (idem) 
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Fora do Mundo apresenta visões e experiências como e sobre o (auto)exilado, a 

partir de abordagens que dialogam com processos de integração, de solidariedade e 

de conflitos. Esta circunstância deflagrou os acontecimentos, o contato entre a cidade 

e o exilado estimulou a experimentação criativa nos encontros entre o que já era 

memória e o que ainda era mera informação. No momento em que estes confrontos 

começam produzir algum efeito, transmutaram-se em experimentos artísticos.  

Por fim, Flusser faz um alerta: “[...] processar dados é um sinônimo de criação. 

O exilado deve ser criativo se ele não quiser perecer” (2004, p. 1). Processar dados e 

cruzar informações foi o método que deu sobrevivência artística ao projeto. Ao viver a 

experiência de um exílio voluntário abarcado por um projeto de pesquisa auto 

etnográfico, a criatividade foi dimensão anímica capital para sua materialidade. 

As experimentações artísticas sucedidas deste período são o resultado de 

reflexões em torno dessa condição marginal e enxergam o potencial criativo contido 

na liminaridade de um contexto de (auto)exílio. Devidamente instalado em uma 

antiestrutura (TURNER, 1974), longe da coesão das estruturas sociais tradicionais, e 

considerando-me estruturalmente invisível (liminares), embora visível, busquei 

expressar a experiência liminar. Assim, toda uma carga simbólica acerca do facto ritual 

foi posto em causa com o intuito de conferir “uma forma externa e visível a um 

processo interno e conceitual” (TURNER, 2005, p. 13). Os trabalhos em Arte se 

materializaram na expressão e no registro de experiências e movimentos liminares, 

em uma zona fronteiriça que, segundo Malpas (2008), permite explorar “[...] o tempo 

e o espaço da liminaridade [...] o tempo e o espaço do indeterminado e do opaco, o 

tempo e o espaço de possibilidade e da questão”130. 

Presumir que a Arte relaciona-se com a ideia de liminaridade e, por associação, 

aos ritos de exílio, é novamente afirmar a preocupação com o mundo real. Uma 

relação estreita com as coisas reais que, segundo Ostrower (2004), é fundamental 

para a imaginação. Uma prática artística situada em uma zona de fronteira entre o 

comum e o extraordinário (MALPAS, 2008), que analisa a criatividade como qualidade 

humana associada a questões reais -  sociais e culturais, econômicas e políticas. Uma  

aproximação entre experiências e sentimentos que provocam um estado de 

                                            
130 (tradução própria) 
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inquietação criativa,  um “mundo da fantasia” (OSTROWER, 2004, p. 20) que, face ao 

mundo real, são estados geradores de criatividade. 

Da aproximação entre conceitos de exilio e de isolamento resulta uma tratativa 

entre o conceito de solidão e criatividade de onde, inclusive, procede parte das 

preocupações com o tempo, expostas anteriormente e ao longo desta tese. Enquanto 

Torralba (2010) sustenta que a solidão representa a oportunidade de projetar o futuro, 

e Said (2003) afirma que o termo exilado "[...]traz consigo um toque de solidão e 

espiritualidade” (p. 54), Flusser (2004, p. 5) assegura que “[...] o advento do exilado 

no exílio leva a diálogos “externos”. Isto, espontaneamente, provoca uma imensa 

atividade criativa na vizinhança. Ele é um catalisador para a síntese de novas 

informações”131. Portanto, estamos a falar de uma solidão fadada aos encontros, outro 

sintoma da ambiguidade liminar. Contudo, como houve o desejo de estar a viver, em 

parte, um processo promotor da compreensão e do desenvolvimento pessoal, estar 

em autoexílio, com certo grau de solidão, foi recurso valioso para as mudanças de 

atitude mental necessárias (STORR,1996). Como bem disse Said, “[...] às vezes, o 

exílio é melhor do que ficar para trás ou não sair: mas somente às vezes” (2003, p. 

51). Deste modo, entre a solidão e os encontros, as novas informações foram 

sistematizadas entre memórias, identidades e o tempo. E toda criatividade foi 

empregue à sobrevivência do sujeito liminoide.  

Interessava-me pela memória e em como organizar as novas informações. Mas, 

de algum modo, era preciso vincular o “corpo presente com o passado” (BOSI, 1994, 

p. 46) para melhor elaborar os processos das representações cotidianas. A memória 

realizava-se no presente por um sujeito liminoide conectado e empenhado com o 

presente. Recorria à memória como estratégia de sobrevivência, evocava as 

percepções passadas equivalentes a qualquer coisa que percebia no presente, quero 

dizer, lembrava-me do facto, do que o antecedeu e dos resultados (consequências), 

para então tomar  “[...] a decisão mais útil” (BERGSON, 1999, p. 266) para a 

sobrevivência. Enfim, vivia em consonância com o pensamento de Said: 

Para o exilado, os hábitos de vida, expressão ou atividade no novo ambiente 
ocorrem inevitavelmente contra o pano de fundo da memória dessas coisas 
em outro ambiente. Assim, ambos os ambientes são vívidos, reais, ocorrem 
juntos como no contraponto [...]. (2003, p. 59) 

                                            
131 (tradução própria) 
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Deste modo, a memória processou, sucessivamente, as informações 

semelhantes para lançá-las “[...] na direção da percepção nova” (BERGSON, 1999, 

p.116). Como afirmei antes, atracar-me ao Porto exigia segurança e discernimento, e 

a memória, literal e metafórica, fez-se posto de amarração.  

Portanto, buscava processar as informações e, desta forma, com criatividade, 

sobreviver também foi o mote para apreender novas identidades. Para isso, cortejava 

o conceito de identidades culturais em transição (HALL, 2015), pensava nos sujeitos 

liminares ‘exilados’ nas interseções culturais e, por conseguinte, elaborava 

identidades híbridas construídas a partir dessas experiências informativas. Quero 

dizer, propunha experiências artísticas a partir dos encontros e do reaprendizado 

cultural, acrescidos das relações entre o sujeito liminoide e o meio. Como estratégia, 

encaminhava os encontros entre identidades pelo viés da narrativa e da 

representatividade da Arte. 

A perspectiva Flusseriana para a absorção de dados afirma uma opção operativa 

que permeou o processo criativo em Fora do Mundo. O exilado que pretende habitar 

terras estrangeiras e através do andar errante de quem não anseia em chegar a lugar 

nenhum orienta-se pelas informações e deixa-se às intensidades das coisas que lhe 

possam conduzir ao contentamento. E o tempo - Aión, Khrónos, e Kairós – o seguiu 

enquanto vivenciava o que lhe estava ao alcance. Mesmo ante a prerrogativa de um 

tempo em suspensão, o volume de informações não se esvanece diante do 

movimento perpétuo de Aión. Algumas aliam-se ao desejo de concretizar algo novo a 

partir do tempo oportuno, essas inserem-se no Kairós, outras são como trombetas a 

anunciar os limites próprios da existência da matéria, denunciam o Khrónos. A questão 

do (auto)exílio, então, profetiza um tempo, um por vir que se atualiza a cada encontro 

com o presente, quero dizer, a cada nova informação processada. Enfim, como 

descreve Flusser, “[...] o exílio, seja qual for a forma, é um terreno fértil para a atividade 

criativa, para o novo” (2004, p. 5). 

 

Azul Cobalto (2016-2019) 

 Este trabalho é uma síntese ou, pelo menos, o desejo dela. Pensava em como 

apreender as questões que predominaram para o exilado - memória e identidade - 

durante todo o percurso do rito - tempo - em um único corpo. Azul Cobalto (fig.27, 
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p.230) é, antes de um experimento artístico, uma manifestação de afeto. É um 

experimento que percorre o tempo das deambulações e ‘capturas’ pelas ruas do Porto, 

sendo constituído de  símbolos desse afeto. Índices incorporados pelas novas 

identidades, pela atmosfera da cidade, a cultura, o clima, a arquitetura, a azulejaria e, 

fundamentalmente, as pessoas. Coisas que desejo não esquecer. Coisas que fundam 

a memória descrita por Candau (2016, p. 23) como a memória propriamente dita ou 

de alto nível, aquela que é, essencialmente, uma memória de recordação e de 

reconhecimento. Os símbolos, por motivos diversos, decido lembrá-los 

voluntariamente, estão ligados aos acontecimentos, a uma história que não foi 

contada, foi vivida.  

O simulacro foi o expediente usado para abordar parte do tema. Uma 

semelhança do real que, segundo Brett, “[...] sugere tanto a potencialidade da 

realidade quanto sua ausência” (2001, p. 70). Uma semelhança utilizada como um 

recurso plástico que desenha a divisão entre a presença e a ausência, entre o real e 

o irreal, verificada em todo o tempo de liminaridade. Demonstra a vontade de estar 

entre pessoas, de perder-se na multidão, de ser um entre tantos. Não se trata de ser 

igual, mas aproximar-me. Não é ser despercebido, mas discreto. Não quero ser 

confundido, quero camuflar-me. Não escondo quem eu sou, até gosto que me 

perguntem. Assim, capturo a imagem do sujeito liminoide a vaguear pela cidade, 

converto-a através da manipulação dos pixels, mimetizo-me como um camaleão, 

absorvo as informações do ambiente e delas transmuto a pele, fico azul, tudo fica azul, 

o mundo da azulejaria é azul. Desejava carregar o trabalho com a alma Portuense e 

o fiz com um símbolo marcante da sua cultura, os azulejos, forte tradição Portuguesa 

que remonta aos tempos de domínio Mulçumano na Península Ibérica.  

A fotografia sai do âmbito da reprodução e adentra ao território do simulacro. A 

partir da diferenciação do referente, ou melhor, da não semelhança, constitui seu 

próprio domínio, quero dizer, o simulacro “[...] interioriza a não semelhança e a coloca 

no interior do objeto dado para transformá-la na sua própria condição de existência” 

(KRAUSS, 2010, p. 226). O original se perde, já não persiste na memória, apenas o 

encontro com o referente, mas o trabalho com o simulacro, com uma ação simulada, 

com aquilo que a fantasia cria e que não tem valor de realidade. A condição de 

existência do objeto consiste na corporização das fantasias que o sujeito liminoide 

alimentou ao longo do rito. Diante das constantes dúvidas e incertezas que a 
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ambiguidade do rito traceja, elejo, como dito anteriormente, a possibilidade do desejo 

como única forma de manter distanciamento de uma condição cética de indiferença. 

Como refere-se Said, “[...] o exilado pode fazer do exílio um fetiche, uma prática que 

o distancie de quaisquer conexões e compromissos. Viver como se tudo a sua volta 

fosse temporário e talvez trivial é cair na armadilha do cinismo petulante, bem como 

da falta lamuriosa de amor” (2003, p. 57). 

 

 

Figura 27: Azul Cobalto (2016-19). Fotografia digital manipulada e impressa sobre azulejo, 150 x 150 mm [6x]. 

 

A fotografia e a azulejaria portuguesa guardam aproximações que remontam ao 

período das revoluções industriais. Realidade evidenciada pelo espanhol José l. M. 

Calderón que, ao longo de diversos anos, desenvolveu pesquisa de campo em 

Portugal com a intenção de “dar a conhecer este universo azulejar que se estende um 

pouco por todo o país e as fotografias que lhe serviram de mote e inspiração” 

(CALDERON, 2017, p.1). O pesquisador afirma: 

Como motivo de inspiração para grande parte destes painéis, os artistas que 
pintaram os azulejos em várias fábricas, concentradas particularmente nas 
zonas de Lisboa, Porto (Vila Nova de Gaia) e Aveiro, serviram-se de imagens 
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fotográficas difundidas através de variadíssimas publicações e coleções 
fotográficas [...]. (ibid., p.1)  

Sirvo-me então da fotografia. Na perspectiva do desejo, a paisagem dos 

pequenos painéis de azulejos são imagens oportunamente culturalizadas. Para além 

do azul dos objetos cerâmicos seleciono para as imagens monumentos e lugares de 

interesse. Ícones representativos de um panorama que totaliza o período liminar. 

Tipos urbanos que exaltam a importância da cidade para (auto)exilado. Ou seja, a 

escolha das imagens não é isenta de intencionalidade. A paisagem manifesta uma 

percepção humanizada, com tons poéticos, de um ponto de vista externo, um ponto 

de vista flâneur.  

Desenha-se, juntamente com as paisagens, referências de um tempo especial, 

uma sequência de fases significativas e expecíficas em um ritual de passagem. 

Tempo e espaço distintos da realidade diária habitual que recorre a acontecimentos e 

informações enaltecidas como reflexo de um presente/passado oportuno, Kairós, e 

associado a um projeto de formação acadêmica e profissional. Os painéis mostram as 

caminhadas, não indicam um contexto ou um lapso temporal, apenas remetem aos 

índices incorporados. O caminhar averigua a relação entre ambiente e sujeito, e 

considera as coisas que ‘habitam’ a cidade como produtos que decorrem das 

características dela. Há também um interesse que recorre à vinculação entre tempos 

atuais e outros mais ou menos remotos. As imagens individualizadas combinam-se 

com a presença de grupos de pessoas, com os traços seculares e com a geografia da 

cidade. Os trabalhos encontram nos azulejos o arquétipo ideal, creio eu, para o retrato 

desses encontros. Os tipos e as cenas personificam a imagem de um tempo 

idealizado, apesar dos conflitos que tiveram lugar ao longo da rito. Algo que se verifica 

no prolongamento entre as datas, desde a composição dos primeiros originais e a sua 

reprodução nos painéis de azulejos, até a fruição de um primeiro espectador. Inicia-

se em 2016 até alcançar 2019. Em Azul Cobalto, nestes pequenos mosaicos de 

afetos, contempla-se todo o (auto)exílio. 

 

Não abrimos mão dos sonhos (2016) 

À vista deste trabalho, uma questão humana, consequência de uma 

conceituação ocorrida, enquanto tal, dos fenômenos sociais que caracterizam a 
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atualidade do Brasil e configura um tempo onde a Arte e o artista encontram-se numa 

percepção de exílio político. Este é o mote a partir do qual quero distinguir uma 

possibilidade estética que antevê as experimentações artísticas como uma estrutura 

capaz de desempenhar uma função que envolva não apenas a performance artística, 

mas também, as relações humanas com o mundo e entre si. Fundamentalmente, 

indica um ponto da Arte marcado pela controvérsia, a Arte como função, como 

possibilidade prática que se estabelece sobre bases éticas, acrescentando atividades 

importantes às discussões políticas. Creio ser necessário, Arte e artista, dentre as 

múltiplas possibilidades de ação conquistadas por esses atores, atuar nas reflexões e 

nos esforços em torno da condição humana, seus movimentos e aflições.  

Desde a minha saída do Brasil, muita coisa aconteceu no plano político do país. 

Falo de um lapso temporal que vai de setembro de 2015 até o presente ano de 2019. 

Uma reviravolta no cenário político brasileiro que, no mínimo, trouxe muitas incertezas 

às pessoas pelo seu caráter compulsório. A destituição de um chefe de governo eleito 

é sempre um dado muito preocupante em uma democracia. Este vídeo junta as 

memórias de um recente processo de perda e trauma. Não abrimos mão dos sonhos 

(2016) (fig.28, p.233) fala de uma realidade política que se repete com a frequência, 

dos golpes na América Latina onde, consequentemente, estruturas de poder 

estabelecem-se, quase sempre, pelo viés do autoritarismo. Este trabalho é sobre os 

novos exilados do Brasil e sobre os sonhos que desejamos não dispor. 

O vídeo registra um momento de grande aflição. Um momento particular, 

quando, distante fisicamente dos acontecimentos, observava duvidosos executores 

dominarem a cena política, a impor uma ‘verdade’ que a história, oxalá, há de varrer 

para lixeira da vergonha. Sobre este trabalho recai a dúvida (em mim) quanto a um 

desvio dos propósitos do sujeito liminoide, ou melhor, quanto à estratégia de 

expatriação voluntária imbuída de descobertas e aprendizados. Este vídeo suspende 

momentaneamente esta lógica e força o exilado a fixar as suas atenções na terra 

natal, postergando os cuidados para com os objetivos primeiros do rito - pessoal e 

intransferível - e transferindo-os para um desvelo coletivo e solidário, para uma causa 

infinitamente maior. Esta é a razão da sua existência. Ademais, peço licença para 

fazer uma confissão. Estes factos políticos foram o grande entrave na vida do sujeito 

liminoide durante o rito. Foi desta circunstância que brotaram as mais agudas 

incertezas quanto ao tempo de expatriação. Houve um esforço para não prevalecer 
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no contexto do rito de passagem toda a angústia sentida e compartilhada entre os 

demais exilados. Este vídeo é, além de um grito seco e mudo preso na garganta, um 

abraço afetuoso a todos que desafiam a cultura do medo e bradam nas ruas a real 

natureza do povo do Brasil. Ninguém solta a mão de ninguém. Não somos estes que 

usurpam sonhos.  

 

 

Figura 28: Não abrimos mão dos  sonhos (2016). Vídeo HD e áudio. 4’18”. Snapshot do vídeo. 

 

Como refere-se Camus em O Homem Revoltado, na arte a revolta se completa 

e perpetua na criação e não nas palavras (2011, p. 312). Este vídeo existe por uma 

necessidade de não esquecer. A criação artística, para Camus, é um gesto gratuito 

do sujeito consciente dos absurdos da vida. A revolta, a memória mais visível que 

restou do golpe, é a consciência da impossibilidade (momentânea) das próprias 

reinvindicações. Contudo, alinho com Camus quando este, em analogia à Arte, 

sentencia: “[...] sem dúvida, a beleza não faz revoluções. Mas chega um dia em que 

as revoluções têm necessidade dela” (ibid., p. 317). 

Não por acaso as imagens foram feitas em um 25 de abril, no dia da Revolução 

dos Cravos. Neste dia, um grupo de brasileiros uniu-se a milhares de portugueses 

para homenagear a Revolução de Abril, expondo, cada qual, as suas revoltas. O 
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resultado é um documento. Registra o inimaginável, o inesperado para um ambiente 

onde, a pouco, respirava-se esperança e otimismo. O silêncio do vídeo respeita a 

concepção performática sugerida pelo grupo, alguns seguem amordaçados, outros 

apenas nada dizem. Sobre este silêncio, um aparelho de som divide-se entre as letras 

e melodias de Chico Buarque e Zeca Afonso (1929-87). Trinta e um de Agosto de mil 

novecentos e dezesseis. Rompe-se o silêncio, tudo é violento, as imagens são 

violentas,  milhões são violentados pelo circo de horror que se instala. Uns evidenciam 

o próprio caráter com mensagens sórdidas, outros pregam aos quatro ventos sua boas 

intenções. As cenas chocaram o mundo, mas apenas chocaram. Eles venceram, mas 

como diria Camus: “O inferno só tem um tempo, a vida um dia recomeça. Talvez a 

história tenha um fim, nossa tarefa, no entanto, não é terminá-la, mas criá-la à imagem 

daquilo que doravante sabemos ser verdadeiro” (ibid., p. 316). Talvez o que ponho em 

discussão desagrade, politicamente e/ou artisticamente, a alguns, aliás, tenho 

convicção disto, contudo, estou propenso e a vontade para pensar como o Said: “Os 

artistas no exílio são decididamente desagradáveis” (2003, p.55). 
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5. Contentamento (fase pós-liminar) 
 

 
Conhecer as semelhanças entre uma experiência pessoal de um doutoramento 

em Artes Plásticas e os rituais de passagem, reflexionar a experiência de viver em um 

país estrangeiro de um ponto de vista particular e dedicar-se a um processo criativo, 

imerso em uma prolongada condição de liminaridade foram qualidades e 

consequências da escolha do objeto de pesquisa deste trabalho. Ao averiguar a 

liminaridade fundada em uma abordagem auto-etnográfica como lugar de criação 

artística, imaginei-me - o doutorando - como o sujeito de um estudo de caso 

demarcado por etapas distintas e delimitado pelo tempo necessário à sua concepção, 

realização e conclusão. Neste momento do rito, vencida a fase preliminar, quando os 

procedimentos giraram em torno dos ritos de separação, da viagem e do 

desembarque, sigo no percurso ritual das descobertas e do aprendizado que marcou 

a fase liminar a proceder o escrutínio dos sentimentos experienciados ao longo dos 

anos de expatriação. Essa fase que esteve à altura das mais memoráveis 

experiências de uma vida, segue a norma ritual e encaminha-se para um final. 

Portanto, aguarda-se o desfecho do rito com o adentramento à etapa concludente. 

Ao aproximar-se dos rituais de passagem, este projeto adotou o tempo do 

doutoramento dividido em três fases. Aquela que está em causa, neste momento, é a 

fase pós-liminar, quando a volta ao Brasil é um facto. Portanto, literalmente, falar de 

uma “pós” fase, acaba por implicar em um exercício de futurologia, pois, a considerar 

um rito cujo início foi marcado por uma viagem de partida, projeta-se, para uma 

condição de pós-liminaridade, uma viagem de retorno, algo que ainda está no campo 

do por vir. Nesse projeto, a ideia de uma pós-liminaridade está associada à ideia de 

reagregação, do retorno à estrutura da qual fala Turner (1974), uma volta à docência 

e ao atelier, uma volta para casa. Deste modo, incapaz de fazer projeções para o 

futuro, o enfoque foi no sentido das coisas que levarei comigo, na bagagem que um 

dia esteve limitada aos 32 quilos, mas que agora não cabe em si de tantos acúmulos, 

inclusive contentamentos.   

Uma experiência de âmbito individual, transcorrida no palco do coletivo, no 

campo das escalas sociais e sublinhada pela liminaridade dos fenômenos 

liminoides. No primeiro capítulo, afirmei ser esta a via de acepção das minhas 

indagações. Nelas, o conceito expandido de Turner (1974) acerca dos liminoides 
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relaciona-se com a prática artística, um estado liminar e marginal, para confrontar o 

que se passa nos ritos de passagem, a exemplo da reclusão, da individualização e 

da invisibilidade dos noviços (DA MATTA, 2000, p. 17). Uma primeira questão tratava 

de como eliminar os ruídos que surgem quando se pretende aliar ao processo criativo 

um conceito constantemente envolvido por aspectos negativos. Essa visão mais 

tradicional da liminaridade foi posta de lado, e a percepção de liminar e marginal 

adjetivou, de forma positiva, o processo criativo como uma forma de procurar, no facto 

da Arte, a aspiração pela experimentação em torno de si mesmo. Outra pergunta que 

solicitava atenção indagava como estes momentos de margem podem se transformar 

em lugar de poética para o artista, com instantes de dúvidas e conflitos, mas também 

de plenitude e satisfação. Contentamento intitula este capítulo e ilustra um estado de 

espírito relacionado ao tempo oportuno que propiciou um período de grande 

crescimento, tanto de um ponto de vista mais pragmático, que relaciona os 

aprendizados teóricos e práticos, quanto de uma perspectiva humana, que valoriza o 

contato e a integração entre pessoas e culturas, indiscutivelmente, fundamental. 

Contentamento, portanto, traduz um desejo que permeou todo o rito de passagem e 

não um prognóstico atrevido para o futuro. Refere-se à oportunidade de ter 

experienciado a vida neste ambiente extraordinário, às questões da vida em 

sociedade, ao contexto de um doutoramento em Artes Plásticas, e à qualidade 

humana de compor rituais que consagrem momentos importantes da vida.  

Fora do Mundo compôs seus próprios ritos de memória, de identidade, de 

tempo e exílio, até (um dia) alcançar o momento de reagregação ao modo antigo, 

mas sob uma nova condição, pois ninguém retorna intacto de uma experiência desse 

porte. O corpo teórico que fundamenta a pesquisa e abarca esse grupo de conceitos, 

intui e indica uma convergência desses fenômenos na direção específica do caso 

estudado. Não é objetivo alcançar uma concepção de valor antropológico, mas uma 

descrição autoetnográfica sobre o período do doutoramento em Portugal. Deste 

modo, coube tentar perceber, nas interseções desses fenômenos, o sentido manifesto 

no título desse texto. Contentamento, na perspectiva Gennepiana que conecta os 

ritos de passagem a momentos de mudança, de ocupação, de alternância de estado 

ou transição entre etapas da vida, associa-se às transformações ocorridas na soma 

de todas as agendas determinadas pelo rito em Fora do Mundo. Dividir o tempo do 

doutoramento entre ritos de separação, ritos de margem e ritos de agregação (VAN 
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GENNEP, 2011), e atribuir-lhe força de alegria, envidenciou aspectos de um processo 

de mudança admissíveis para uma análise associativa com a memória, a identidade, 

o tempo e o exílio. Como afirmei anteriormente, o enfoque para esta fase do rito está 

nas coisas vividas e nas experiências acumuladas. Coisas aprendidas e reunidas para 

a reagregação. Sobre todos os momentos vividos e tudo o que foi experienciado, 

prevaleceu a possibilidade do aprendizado como fonte maior de legitimação da ideia 

de contentamento.   

Sobre os ritos de memória recai a satisfação de um período liminar marcado 

pela troca constante entre o que já era domínio da memória, ou um arquivo inscrito no 

corpo, como preconiza Derrida (2001), e o que eram os descobrimentos que 

propiciavam o prazer dos aprendizados. Uma fase assinalada pela disponibilidade às 

idiossincrasias e alteridades como princípios fundamentais, pela interação e 

interdependência, pelo existir em função do contato com o outro. Um confrontamento 

entre o que já é patrimônio e o que ainda é necessidade, e que acrescentou 

entusiasmo ao processo criativo. As circunstâncias extraordinárias anunciaram as 

situações liminares e o despojamento dos atributos preliminares e pós-liminares 

(TURNER, 1974). Uma ocasião despida de benefícios estruturais e que instala um 

sentido de suspenção, um presente transitório. Nesta etapa, a satisfação da conquista 

de novos predicados admitiu o exame constante dos requisitos transitantes para 

alcançar a reagregação ao mundo. Assim, numa síntese de memórias novas e 

antigas, acalentava-me em ser animado por imagens novas, em poder revisitar as 

mais remotas, em reunir as diferentes idades numa perspectiva poética, em despertar 

as lembranças evocativas, em reviver no novo. O aprazimento das coisas memoráveis 

refazia-se no presente do rito de passagem, enquanto desenhava a reagregação no 

momento pós-liminar.  

O contentamento também foi causa e efeito nos ritos de identidade e seus 

sintomas de fluidez e impermanências. Nos processos de socialização, a sugestão de 

um anonimato ajustado ao período do rito de passagem adequou-se aos interesses 

do sujeito liminoide, a um desejo de reinventar antigas identidades a partir do 

aprendizado de novas. Este entendimento foi ânimo presenciado nos ritos de 

identidade, foi disposição pessoal e artística para acolher referências culturais 

distintas ou afirmar, ou suprimir características identitárias. De certo que esse 

fenômeno influenciou e redefiniu o conjunto identitário do sujeito liminoide que, neste 
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ambiente de interação e divergência, formulou identidades híbridas  (HALL, 2015), 

identidades em transição, liminares, resultado do cruzamento de tradições culturais 

diferentes. Identidades construídas a partir de experiências com as quais procurei 

pensar a condição de um desterrado sob a promessa de reagregação.  

O contentamento, ao falar de identidade, corporifica-se na alteridade, no ser 

humano social que interage e interdepende do outro, que se forja mediante esse 

confronto. Essencialmente, a percepção desse sentimento esteve nos intercâmbios e 

convivências estabelecidas entre indivíduos concretos, históricos e idiossincrásicos, 

na experiência de viver na total ausência de propriedade e de insígnia, com o 

desprendimento dos hábitos de uma vida inteira. Foi enriquecedor apreender  outras 

identidades a partir de relações não segmentadas em funções e posições sociais e 

experimentar os embates culturais, o confronto direto, imediato e total entre 

identidades humanas (TURNER, 1974). Um acordo tácito entre cavalheiros em 

conformidade com  Bauman: “[...] uma relação honesta, tranquila e, no geral, 

transparente e amigável (2005, p. 15).  

Em Khrónos e Kairós o contentamento coincide com o tempo das 

transformações e conforma-se na lógica de um processo de aprendizado que resulta 

em uma evolução reivindicada para o rito de passagem. Uma oportunidade para 

desconsiderar a medida usual do tempo, sem intervenção pela força ou uma 

interrupção causada por desordem. Um instante oportuno no qual se deseja estar em 

contínuo desenvolvimento. Um tempo que satisfaz porque mantém o equilíbrio através 

da transformação e permanece coerente sem parar de inovar (JULLIEN, 1999). Um 

tempo extraordinário do doutoramento relacionado a conceitos antropológicos para 

alcançar a ideia de mudança. Um fenômeno reservado aos simples mortais e que 

implica em se tornar melhor ou pior, nunca perfeito (PLATÃO, 2013). Uma associação 

ao tempo e ao movimento e toda possibilidade de mutação.  

O contentamento é a consciência das mudanças, do antes e do depois da 

mudança. É o movimento que, segundo Aristóteles (1995), oferece a consciência do 

tempo. É a compreensão da existência do espírito como responsável por fixar essa 

consciência. É a ideia de tempo a existir porque há um ser que o quantifica. É o 

movimento como potência. Um confronto entre relógios e calendários a correr fora do 

espírito, contrapondo-se a um tempo próprio da liminaridade que, na duração do rito, 
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somente a alma quantifica. Uma satisfação pela ambiguidade do tempo relativo aos 

acontecimentos e à percepção temporal alterada que sugere mutações de velocidade 

e duração. Uma impressão sentida como parte do rito liminar e como elemento 

condutor da dinâmica dos acontecimentos.  

No capítulo anterior (cf. p. 217-231) mencionei que embora parecesse estranho 

falar dos prazeres do exílio, haviam coisas positivas para dizer sobre algumas de suas 

condições (SAID, 2003). Por tratar-se de um (auto)exílio desejado, a criatividade foi 

parte importante da estratégia para alcançar tais prazeres. Diante das incertezas de 

uma expatriação, a criatividade foi recompensa para o artista - sujeito liminoide - 

durante o rito de passagem, quando, no âmbito da prática artística, foi ação frequente 

em torno da experimentação, do apuramento e do acúmulo de conhecimentos. Uma 

oportunidade liminar de uma existência exilada (PEREIRA, 2004) que possibilitou 

transcender um cotidiano organizado e apaziguador, para lançar-me à percepção das 

coisas extraordinárias. Se, para Flusser (2004), processar dados é um sinônimo de 

criação, para o exilado, criação é sinônimo de aprazimento, isto porque, em todo o 

percurso, a criatividade foi dimensão anímica fundamental para a materialidade da 

experiência autoetnográfica. As experimentações artísticas em Fora do Mundo 

gravitam em torno da potência de bem estar contido na liminaridade de um contexto 

ritual. Vagueando pelas ruas do Porto e distante da segurança das estruturas sociais 

cotidianas, intentei expressar um sentimento de apreço pelo experimento do rito de 

passagem. Nos trabalhos realizados e apresentados, há, como forma de conferir uma 

forma externa e visível a um processo interno e conceitual (TURNER, 2005), uma 

significação do bem estar sentido ao longo do processo que expressam e registram 

os movimentos liminares desenhados durante o rito. Rito do qual aguarda-se uma 

conclusão, uma viagem de retorno.  

Desviando de projeções futuras, uma vez que ao escrever essas linhas ainda 

vivo sob a égide da fase liminar, penso nas coisas que levarei comigo, nos acúmulos 

e nas perdas, nas lembranças e nos esquecimentos, nos desenganos e nos 

contentamentos. Imagino-me, novamente, um viajante, como o fiz no começo dessa 

jornada, e percorro, mentalmente, os primeiros passos, quando os ritos de separação 

ditavam a cadência dos acontecimentos. Um tempo no qual imaginava-me um 

desbravador a singrar mares nunca antes navegados, um nômade a mover-se pelas 

areias do mundo, um etnógrafo a tomar notas das coisas observadas ou um turista a 
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emocionar-se com os monumentos de uma sociedade. E, assim, imaginei-me entre 

os diversos destinos e  intenções, em uma viagem a trabalho e estudos, prolongada, 

em exílio espontâneo, com níveis de peregrinações e de refúgios, e com alguns 

desbravamentos guiados pela incerteza de uma viagem que se faz da multidão para 

o deserto, de um ambiente repleto de afetos constituídos para outro despovoado 

desses sentimentos, mas aberto aos encontros e a novas afeições. 

Relembro os dias de imensa ansiedade e preocupação que antecederam a 

partida, quando a expectativa determinava, inclusive, o ritmo dos batimentos 

cardíacos. Sem exagero, foi um acontecimento excepcional, distante das expectativas 

até então reservadas para o noviço. Sobre isto, não há nada de demasiado no que foi 

confessado até o momento. Por isso o ânimo com o tempo de encantamento e 

descobrimentos, com as ruas e seus labirintos, com as praças e seus monumentos a 

referenciar factos históricos, com as calçadas que propuseram caminhos a serem 

explorados, com a cidade que, como um todo, revelou-se, em seus aspectos 

arquitetônicos e históricos semelhante àquela que é a minha casa, cidade fundada e 

construída por nossos e vossos ancestrais, às margens da Baía de Todos os Santos. 

Encontrei imensa satisfação em explorar as cafetarias, pastelarias e confeitarias, em 

experimentar outros paladares e perceber os odores. Abracei o clima e as estações 

do ano. As armadilhas curiosas do idioma foram um desafio prazeroso. Enquanto o 

sotaque tornava-se familiar para os ouvidos, novas palavras passaram a fazer parte 

do vocabulário. Entre próclises, mesóclises e ênclises, entre os gerúndios e os 

infinitivos, aqueles foram, sem dúvida alguma, dias para não esquecer.  

Assim foram os rituais de entrada, de reconhecimento e de adaptação que 

avolumaram-se sob uma sistematização ritualizada que dispensa os rigores das 

normas convencionais dos ritos. Um evento ritual onde há, de facto, um poder externo 

e disciplinador exercido por uma instituição de ensino e suas normas. Contudo, a 

disposição para com esta performance ritual, privada e muitas vezes íntima, está na 

sua possibilidade autônoma, fundada na observação, participação e reflexão.  

Autônoma para vaguear e ver o mundo, para conhecer e adaptar-se, um gesto 

repetido para uma aproximação da cidade, para conhecê-la e entendê-la. Autonomia 

para um exame permanente de um estado subjetivo de liminaridade, para a 

interpretação de estímulos associados à percepção das coisas experienciadas e 
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acumuladas na fase liminar. Para conjugar memória, identidade, tempo e exílio, e 

acrescentar contributos ao pensamento teórico e à prática artística. Autonomia para 

lidar com os enfrentamentos recorrentes aos rituais de passagem: isolamento, 

separação e invisibilidade, assim como, para a reflexão destes enfrentamentos. 

Liberdade para suspender uma rotina anterior de compromissos calendarizados para 

viver em um outro modo de tempo; para habitar uma nova paisagem ausente de 

memórias históricas; para desejar integrar uma nova sociedade, mesmo que 

temporariamente; para reivindicar novas identidades; para distanciar dos afetos; para 

sofrer como um exilado diante dos temores políticos e sociais que assolam o mundo; 

para recorrer à ideia de um auto exílio criativo como estratégia de sobrevivência 

diante dos factos expostos. 

Ao analisar a liminaridade e verificar que tal conceito se realiza, em ampla 

medida, em instantes de rupturas, foi difícil e ao mesmo tempo positivo, do ponto de 

vista de um ritual de passagem, o exercício de desapego das coisas, do desfazer-se 

de bens materiais, do deslocamento entre sítios, do anonimato e tudo mais que foi 

experienciado. Para efeito do trabalho, foram aprendizados que se constituíram em 

índices liminares do rito de passagem. Um enfoque desenhado em volta de um 

entendimento do conceito de liminaridade e de uma realidade singular. 

Como foi dito anteriormente, não houve o propósito de alcançar uma concepção 

de valor para um fenômeno antropológico, mas uma análise autoetnográfica sobre o 

período do doutoramento em Portugal, portanto, contentamento não é quantificável, 

e, principalmente, não é um “final feliz”. A interpretação das coisas que saliento tem 

por concepção primeira, elaborar um juízo autológico, ou seja, pensar em significados 

atribuíveis à própria natureza do facto que, além de acadêmico, é uma experiência de 

vida. Assim, elejo o substantivo contentamento como a síntese desses significados. 

Obviamente, que houve contratempos, que a cidade do Porto não parou para me ver 

passar, que a vida real seguiu nos trilhos de Khrónos e sempre esteve a mostrar-se 

com toda a sua severidade, independentemente do sujeito liminoide estar entre suas 

divagações pelo tempo oportuno, sobre a memória de alto nível ou sobre as múltiplas 

identidades. Em quatro anos muita coisa acontece, para o bem ou para o mal. Nesse 

tempo, perdi e ganhei, sorri e chorei, presenciei o inolvidável e acompanhei, à 

distância, acontecimentos importantes. Nunca estive alheio às dores do meu país, da 

minha família e dos meus amigos. Dores sentidas como se lá estivesse a caminhar 
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nas ruas, de mãos dadas e clamando contra aqueles que vilipendiam os nossos 

sonhos; como se lá estivesse a cada encontro de família; como se lá estivesse a 

abraçar todo amigo. Nunca houve o desejo pela separação, ao contrário, tudo foi 

pensado para o regresso, para um dia retornar. Não me cabe a sina definitiva de uma 

imigração, penso ser de mais valia o senão de ser apenas um estrangeiro, um turista, 

um ser exótico ou um forasteiro, adjetivos com os quais a palavra regresso dialoga 

com mais naturalidade.   

Investiguei a liminaridade como espaço e tempo de poiesis e, para tanto, 

defendi a ideia, como artista, de pertencer a uma tribo humana com pleitos 

específicos, incômodos e aflições que são postos em causa, inclusive, pela ação dos 

deslocamentos como gesto reflexivo, pelo ato de caminhar como sinal de resistência, 

ou pela viagem que propicia encontros e confrontos. Em face disto, considerei as 

nuances dos deslocamentos como princípios instauradores do trabalho, e incluir a 

apreciação da paisagem como método, embora reconheça que esta ação é somente 

uma dentre inúmeras razões que inseriram motivação ao rito de passagem. Incitado 

por diversas razões, o sujeito liminoide, um viajante de passagem abraçou o 

percurso, as pessoas, o lugar, a cultura, como preceitos e estímulos no entorno das 

experimentações artísticas e, apesar de ser uma “aventura” pessoal e intransferível, 

interessou perceber, entre os artistas citados e as diversas e complexas razões para 

as suas atividades, denominadores comuns entre as diferentes causas que os 

impulsionam a falar, em suas jornadas criativas, sobre os conceitos com os quais 

trabalhei na pesquisa.  

Assim, intentei contribuir com o desvelamento da liminaridade e dos fenômenos 

liminoides. O alcance da liminaridade fora do seu contexto original, propicia que ela 

seja avaliada, estudada e empregada em ambientes de pesquisa para além do campo 

antropológico específico, ou seja, utilizar o conceito de ritual como um modelo para 

analisar eventos sociais em sentido lato (Peirano, 2001), ampliando o foco desse 

fenômeno tão familiar aos antropólogos, para as hostes das Artes Plásticas. 

A fase pós-liminar avizinha-se e dela aguardam-se reencontros e o 

apaziguamento da saudade, aliás, uma palavra evitada ao longo do rito de passagem, 

mas que agora pode ser dita sem a preocupação, com a força que ela detém. A 

aproximação do tempo de reagrupamento evidencia este sentimento que esteve 
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latente durante todo o processo liminar. Sim, a Saudade, palavra que muito orgulha 

os falantes da língua portuguesa por não haver correspondência, em termos de 

tradução direta, em nenhuma outra língua - assim é dito – foi-se confirmando na sua 

mais autêntica intensidade. A cada dia que passava ficava a clareza da imperatividade 

do retorno, juntamente com a bagagem que promete exceder os limites das 

aeronaves. Junto a mim, inscritas nas obras que criei ou no porão de um avião, irá um 

sentimento de pertencimento que, obviamente, não sentia ao aterrar no Porto, mas 

que agora aparece, tão claramente, nos devaneios do ex-neófito que, não resta 

dúvida, hoje, parte da alma deste brasileiro da gema, a quem a Bahia deu régua e 

compasso, como diriam os poetas, é tão portuguesa quanto o mais português dos 

portugueses. Que me perdoem a ousadia ou a falta de senso que acompanha esta 

afirmativa, mas nos sonhos, mandam aqueles que sonham. 

 

Álbum de retratos (2015-2019) 

Quando me referir aos viajantes, afirmei que são tipos com tendência a construir 

acervos repletos de factos a serem rememorados e narrados e que, por isso, são 

sujeitos que trazem em si a força para tornarem-se bons contadores de histórias. 

Reportava-me ao momento do retorno para casa e à vontade de compartilhar as 

experiências dos anos de expatriação. Os viajantes, em geral, o fazem, e como 

imaginei-me semelhante a alguns deles, também o fiz. E como é de hábito, o fiz 

através de relatos, de fotografias e de vídeos que documentam e aclaram os factos 

narrados.  

Em parte, constitui documentos e fiz relatórios devido à razão dos meus 

deslocamentos estar condicionada ao cumprimento de metas de natureza acadêmica. 

Por outro lado, como qualquer desterrado por longo período e sem uma data definida 

de retorno, telefonei, enviei cartas, postais e e-mails que antecipavam o desejo de 

partilha. Por fim, enquanto artista plástico, desejava transformar a experiência em 

memória, a memória em expressão e a matéria em forma (FISCHER, 2002). Para 

tanto, dediquei-me à perspectiva de uma convergência entre estes elementos.  
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Imagem 29: Álbum de Retratos (2015-2019).                                      Fotografias: Patricia Carvalho 

O conceito de Imagem Dialética proposto por Walter Benjamin (2009) a define 

como uma imagem que lampeja na cognoscibilidade e que tem a capacidade de captar 

o ocorrido. Ao manusearmos um álbum de fotografias vemos imagens que são o 

encontro entre o passado vivido com um presente perceptível, quero dizer, são 
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imagens de um facto ocorrido que apelam ao compreensível no instante de fruição. 

As imagens que compõem o Álbum de Retratos (fig. 29, p.244) são dialéticas, 

representam situações diversas e agrupam os encontros e confrontos vividos durante 

o rito de passagem. Segundo Benjamim, “ser dialético [caminhar entre as ideias] 

significa ter o vento da história nas velas [...]” (2009, p. 515), e a forma escolhida para 

contar o vento da história, foi a disposição elementar de um álbum de fotografias. Uma 

forma essencial entre a diversidade de narrativas de viagens e os modelos de 

representação: diários, crônicas, relatórios, imagens, livros ou uma experimentação 

artística. Exemplos que, segundo Martins (2010, p.19), seguem regras semelhantes 

que permitem antever lugares de confluência ao nível dos objetos comunicados e ao 

nível dos processos construcionais do discurso.  

Deste modo, ao nível do objeto comunicável, inserem-se, através do discurso 

silencioso da fotografia, as ideias do artista viajante sobre a assimilação, a 

compreensão, o juízo e as demais reflexões em torno das coisas instigantes que uma 

viagem proporciona. Ao nível dos processos construcionais do discurso, o passo 

consiste em narrar experiências vividas por meio da interpretação e representação 

dos deslocamentos em Fora do Mundo. Na forma frugal de um Álbum de Retratos 

composto de imagens comuns de um viajante, encontra-se uma narrativa composta 

de percepções acerca do lugar. 

O álbum de fotografias é um arquivo com tempo, lugar e função definidos. Trata-

se, normalmente, de um objeto privado relacionado a uma história biográfica. Álbum 

de Retratos, além desses adornos, ritualiza laços com as imagens retratadas. É um 

dispositivo destinado à construção de uma memória e/ou à idealização de uma 

história. Uma história que conta que o mesmo olhar que tive sobre o Porto e todas as 

coisas já descritas anteriormente, eu tive sobre mim mesmo e sobre a minha terra. De 

modo que não pude me desvencilhar de um grande problema que aflige aos 

desenraizados que é viver como um ser do entre, sempre preso entre duas realidades, 

sempre dividido entre o popular e o anonimato.  

O mesmo olhar complacente que tive com as pessoas com as quais convivi estes 

últimos anos, tive para com as pessoas de minha terra com as quais convivi toda uma 

vida, alguns desde a infância. O olhar com o qual percebi a paisagem nos lugares por 

onde andei é o mesmo com o qual relembro os arredores de minha terra. O mesmo 

olhar com o qual me solidarizei com questões locais, chorou em solidariedade ao meu 
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povo. O mesmo olhar que um dia mirou o horizonte como uma possibilidade, hoje olha 

na direção contrária com muitas saudades e pleno de histórias para contar. A 

fotografia contribui para a percepção desse cruzamento entre olhares. É a 

representação do sujeito liminoide, um observador, e manifesta a presença de um 

outro que o registra e que é ele mesmo. Nenhum dos dois dispensa a atenção do 

objeto observado. O primeiro está entretido entre os encantamentos e 

descobrimentos, o seu olhar deslumbra-se com o estrangeiro, suas emoções são 

daqueles que veem as coisas pela primeira vez. O segundo olha para si e retribui o 

olhar com a mesma intensidade. Este olhar esteve todo o tempo a cuidar e proteger, 

manteve os pés firmes no chão quando a alma viajante insistia em flutuar e esteve, 

todo o tempo, a preparar o retorno. É por este olhar que serão contadas as histórias.  

O álbum de fotografias é o meio escolhido por toda uma proximidade com o 

familiar e, por isso, ligado a uma relação que nunca deixamos de ter com esse objeto, 

a de contar e ouvir histórias sempre que o temos aberto sobre uma mesa. As 

fotografias, que se pode ver e rever, permitem redescobrir detalhes que ao primeiro 

olhar podem passar desapercebidos ou relembrar factos que na memória vacilam, 

recursos valorosos para um contador de casos.  

Álbum de Retratos arquiva uma história contada em três atos e, o último, espera-

se, será contado em casa. Obrigado Portugal. 
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CEM - Corpo, Espaço e Matéria 

Estação 01.  Arte, Cultura, Tecnologia e Sociedade 

 

Earthworks: Viagens, Paisagens e Confrontos 

Santayana afirma que “[...] as tribos humanas movem-se assoladas por causas 

mais urgentes e com alguma aflição”132 (2001, p. 3). Em minha pesquisa para o 

doutoramento em Artes Plásticas, DAP/FBAUP, onde investigo a liminaridade133 como 

espaço e tempo de poiesis, elaboro a ideia de que os artistas integram uma tribo humana 

com urgências e aflições próprias, e que este “mal-estar” é abrandado, também, pelo 

mover-se, pelo ato de viajar, pelos encontros e confrontos que o trânsito propicia. 

Considero que para os artistas que se ocupam de nuances dos deslocamentos como 

princípios instauradores do seu trabalho, a mera apreciação da paisagem, embora não 

descartada enquanto método, é, senão, uma dentre as inúmeras aflições e causas que 

os motivam. Um fenômeno verificado entre importantes artistas da Land Art Norte 

Americana. A jornada empreendida por Santos e Nunes aos renomados desertos do 

Sudoeste da América do Norte, e a subsequente descrição da paisagem, do percurso e 

das impressões acerca destes territórios, oportunizam a reflexão sobre a ideia de 

confronto que os deslocamentos, as paisagens e os lugares destinam ao viajante.  

A Estação 1 - Arte, Cultura, Tecnologia e Sociedade - teve como convidada a 

arquiteta e investigadora Eliana Sousa Santos, Professora Auxiliar no Departamento de 

Arquitetura do ISCTE, em Lisboa, acompanhada da arquiteta, curadora e Professora 

Auxiliar convidada da FBAUP, Inês Moreira, no papel de comentadora, a quem coube o 

contributo de propor uma apresentação estruturada em três partes dedicadas à viagem, 

com duas paragens para reflexão. Este modelo objetivou criar uma encenação e uma 

estrutura de apresentação que remetesse à  própria experiência de uma longa viagem, 

dividida em percursos. 

Santos, em sua fala, aborda suas impressões e experiências obtidas em recente viagem 

aos desertos Great Basin, Mojave, Chihuahua e Sonora, nos Estados Unidos da 

América, entre os Estados de Utah, Nevada, Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. 

                                            
132 (tradução própria) 
133 A liminaridade é um conceito relacionado aos ritos de passagem, usado para distinguir situações marginais, 
fronteiriças ou limítrofes. Ver em: Turner, Victor. O Processo Ritual: Estrutura e Antiestrutura, 1974. 
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No percurso, entre zonas com forte presença militar e de grande exploração industrial, 

teve a oportunidade de estar diante de obras de Arte emblemáticas para a Land Art e, 

provocada pela Inês Moreira a “[...] olhar para a ideia de viagem, para o fascínio pessoal 

e o que é ir de encontro ao território desconhecido ou midiatizado”134, fez um relato das 

suas experiências como viajante e investigadora, o qual nomeou: Earthworks e Obras de 

Arte: criação e destruição da paisagem americana. 

Apresentado na forma de um diário de viagem e definido como uma road trip de 

oito mil quilómetros, a excursão de Santos na companhia do fotógrafo Tiago Silva Nunes, 

responsável pelas imagens do projeto, percorreu as áridas paisagens do beligerante país 

do Norte. Neste percurso, depararam-se com temas recorrentes relacionados com 

aquela nação, eternamente em guerra, a exemplo da ocupação de territórios pela 

afamada First Transcontinental Railroad135, a presença danosa de indústrias de extração 

de minérios e sal, as nefastas e secretas atividades armamentistas, além de cidades, 

ruínas e povoados. Em artigo publicado no periódico Público, Santos (2017a) expõe a 

sua percepção sobre estes lugares visitados, referindo que “[...] o espaço real está tão 

marcado pelo imaginário que hoje testemunhamos, com algum alarme, os sintomas 

desta fusão perigosa entre ficção e realidade”.  

A Land Art, Earth Art ou melhor, Earthwork, uma associação mais direta com as 

máquinas e a engenharia das terraplanagens, destaca-se na década de 1960 como fruto 

da expansão das experiências estéticas requisitadas pelos artistas, além do propósito de 

ampliar o debate sobre a Arte nas suas relações com a Natureza e na significação de 

Paisagem. Em princípio, a palavra paisagem compreende uma acepção espacial, 

“podendo ser caracterizada historicamente sob uma perspectiva estética-

fenomenológica, na qual a paisagem corresponde a uma aparência e uma 

representação; um arranjo dos objetos visíveis pelo sujeito por meio de seus próprios 

filtros” (BRITTO & FERREIRA, 2011, p. 2). Entretanto, Simmel (2009) alerta que sempre 

que vagueamos livres pelo mundo e percebemos, com modos variados de interesse, 

rios, mares, florestas, campos e colinas atentos a detalhes e tomados pela 

contemplação, “[...] ainda não estamos conscientes de ver uma ‘paisagem’” (p. 5). Este 

conteúdo, visto apenas como um campo visual particular pode, segundo o autor, 

                                            
134 Transcrito do áudio/registro do encontro. 8’23’’. 
135 First Transcontinental Railroad é o nome popular da linha ferroviária dos Estados Unidos que conectou, em 
10 de maio de 1869, as costas do Atlântico e Pacífico. Fonte: https://tcrr.com/. Acedido em 8/11/2018. 

https://tcrr.com/
https://tcrr.com/
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acorrentar o espírito humano. Segundo Simmel, “[...] a nossa consciência, para além dos 

elementos, deve usufruir de uma totalidade nova, de algo uno, não ligado às suas 

significações particulares nem delas mecanicamente composto - só isso é a paisagem” 

(ibid., p. 5).  

A efervescência cultural, o conjunto dos materiais disponíveis na natureza e a 

predisposição em usufruir de uma experiência artística (paisagem) nova mobilizou um 

grupo de jovens artistas que, na altura, contestavam e protestavam contra o jogo político 

que promovia guerras e dividia o mundo entre ideologias e interesses económicos 

antagônicos. Como resultado, vivia-se uma alardeada corrida armamentista (que ainda 

não cessou). O mundo assistia na TV à guerra do Vietnã (1955-1975), e mesmo as 

“conquistas” espaciais eram propagandeadas em busca da supremacia política e militar 

no mundo moderno. Neste contexto de descontentamentos e incertezas os artistas foram 

às ruas e confirmaram os movimentos de contracultura marcantes na década de 1960 

quando, segundo Rush, “as revoluções social e sexual [...] encontraram expressão na 

arte” (2013, p. 30). Assim, distribuíram flores, gritaram - make love, not war! e 

posicionaram-se contra os domínios do mercado da Arte e contra os poderes 

estabelecidos por museus e galerias. De acordo com Beardsley: 

Nas revisões artísticas que se seguiram à turbulência cultural e à inquietação 
social do final dos anos 60, não é de surpreender que a paisagem ressurgisse 
como inspiração para alguns dos melhores artistas da época, nem que 
resultasse em algumas das mais surpreendentes e difíceis Artes ainda a serem 
vistas136. (1989, p. 7)  

Em ações afirmativas, “a paisagem foi tratada de uma forma pouco tradicional”137 

(idem). Os artistas transferiram as produções artísticas para fora dos espaços 

institucionalizados, interviram no meio ambiente tornando-o campo de exploração para 

as suas reflexões e, por consequência, lugar de concretização e visibilidade das 

categorias do espaço e tempo nas Artes Plásticas (TIBERGHIEN apud CAUQUELIN, 

2005, p. 141). Uma atitude expressiva de precedência da ação artística ante os meios 

tradicionais. Rush, em análise sobre o filme na Arte contemporânea, acrescenta: “para 

os artistas [...] em meados do século [XX], era apenas uma questão de dar um pequeno 

passo entre a pintura de ação (a aplicação livre e generalizada de tinta de Jackson 

Pollock) e a própria ação como forma de arte” (2013, p. 30). Fosse redesenhando a 

                                            
136 (tradução própria) 
137 (idem) 
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natureza ou apropriando-se de rastros de urbanização, fosse ocupando zonas industriais 

abandonadas ou propondo espaços para a meditação e observação do cosmos, os 

artistas adotaram outros meios de expressão, como por exemplo: “[...] traçar uma linha 

sobre quilômetros de paisagem, dispor círculos de pedras em um local afastado chamam 

a atenção sobre a constituição de uma cena que passaria despercebida sem essas 

marcas” (CAUQUELIN, 2005, p. 141).  

Por certo que a paisagem, enquanto representação, já ocupava um lugar de 

destaque nas Artes desde muito tempo, contudo, com a Land Art, eleva-se e os artistas 

passam a desejá-la na sua materialidade, plasticidade e particularidades, terra adentro 

ou mar afora, objetivando às vezes, com a ajuda de máquinas, engenheiros e 

equipamentos de localização, modelar os seus limites e utilizá-los como meio para atingir 

a expressividade artística desejada. Com isto, inverte-se a lógica da Paisagem na Arte 

para a Arte na Paisagem. 

O corpo do trabalho destes artistas só é visível através do deslocamento. Alguns 

só permitem o acesso depois de longa caminhada e a paisagem precisa ser, 

necessariamente, contemplada como parte da obra desde os primeiros passos: o 

espectador necessita mover-se em direção a ela, nos arredores dela e nela. Esta 

condição é percebida na produção de artistas citados e visitados por Santos e Nunes, a 

exemplo de Robert Smithson (1938-1973), Nancy Holt (1938-2014), Walter De Maria 

(1935-2013) e Michael Heizer (1944-). As Earthworks são indivisíveis dos sítios onde se 

encontram e pródigas em suscitar questões sobre variados temas: sobre o mercado da 

Arte, sobre a Arte-Conceptual e o Minimalismo, sobre a expansão dos limites da 

Escultura, sobre os conceito de tempo e paisagem, sobre os deslocamentos, ou, tão 

somente, sobre problematizações acerca da preservação ambiental. Não obstante, 

argumenta-se ser, esta última, a questão decisiva para a empatia entre público e 

Esculturas. Boettger afirma: 

As Earthworks chamaram a atenção do público no momento em que havia um 
crescimento em massa do interesse pela ecologia, um dos principais elementos 
da transformação, no final dos anos sessenta, da conservação tradicional gentil 
para o ambientalismo ativamente protecionista138. (2002, p. 23) 

Se alguns artistas desta corrente optaram por intervenções drásticas chegando à 

criação de outras paisagens, outros caminharam no sentido da efemeridade de uma ação 

                                            
138 (tradução própria) 
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ritual e mais meditativa. Ambas as formas mostraram empatia, com doses de 

controvérsia em relação à Natureza e com a Natureza.  

Pelas relações com os espaços, as escalas e outros inúmeros factores, as 

Earthworks assistidas por Santos não podem ser facilmente visitadas. O terreno 

desértico não facilita as coisas e pode a qualquer momento revelar níveis de hostilidade 

indesejados; é preciso estar atento às pedras no caminho sem perdê-lo nos mapas ou 

de vista, pois nem sempre os locais exatos onde estão os trabalhos são fáceis de 

encontrar. É possível compreender a natureza destes deslocamentos em projetos de 

Robert Smithson, neles a mobilidade e a transitoriedade da paisagem são elementos 

com os quais o artista sempre trabalhou. Para Smithson,  “[...] o deserto é menos 

‘natureza’ do que conceito, [é] um lugar que engole as fronteiras” (2006, p. 193), e, além 

de enriquecer a ideia de ausência, elabora “uma consciência que opera entre anseio e 

saciedade” (idem). Portanto, estamos a falar de uma Arte que atua nas fronteiras, 

topográficas ou conceptuais, entre o desejo e a satisfação, em algum lugar onde o tempo 

integra a sua (in)visibilidade. Anne Cauquelin (2005) confirma que as Earthworks são 

“marcas que se fundem na paisagem  natural, apagam-se com o tempo, ou exigem 

tempo para descobri-las ou percorrê-las” (p. 141), e complementa enfatizando a 

disponibilidade – crença - exigida para quem se dispõe a ir confirmar, in loco, aquilo que 

está fartamente divulgado em imagens e outros escritos: 

Invisíveis para os amadores devido a seu afastamento, impossíveis de ser 
exposto em locais institucionais, afastados do público, os trabalhos da Land Art 
fazem do espectador não mais um observador-autor como queria Duchamp, mas 
uma testemunha de quem se exige a crença: de fato, apenas as fotografias, um 
diário de viagem, notas tomadas ao longo do trabalho de reconhecimento estão 
disponíveis atestando que, de facto, existe alguma coisa relacionada à arte 
acontecendo ‘lá longe’, em algum lugar. (CAUQUELIN, 2005, p. 141) 

Devido às características estruturais e à localização destas obras, elas estão 

sempre a promover interseções com certo grau de tensão e dificuldade entre o caráter 

transitório da viagem de quem as visita - e o deserto torna isso mais evidente - e a ideia 

de transitoriedade, também presente nos trabalhos da Land Art desde a ação do artista 

(ir, fazer e voltar) até a finitude programada de algumas obras. Este confronto entre 

temporalidades distintas pode suscitar situações curiosas, como por exemplo: a artista 

britânica Tacita Dean (1965-) revelou não ter encontrado Spiral Jetty em sua primeira 

tentativa de visitá-lo, em 1997, e que tal facto a inspirou na realização de um trabalho. 

Em entrevista concedida, em 2015, Dean é alertada pelo entrevistador com a seguinte 
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colocação: “como você disse antes, em outro projeto que você fez anteriormente, que 

você havia tentado encontrar o Spiral Jetty e ele estava submerso, ou você não tinha 

certeza se esteve a procurar no lugar certo [...]”139 (McLAUGHLIN, 2015). Dean então 

complementa: 

Sim, eu não o encontrei na primeira vez que fui em 1997. Agora você não pode 
perder-se porque há, infelizmente, placas dizendo “Spiral Jetty”. Quando fui em 
1997, foi uma verdadeira peregrinação. Ninguém estava realmente pensando 
sobre isso na época. Minha lembrança era de algum tipo de artigo, uma imagem 
em preto e branco. Tudo isso mudou. Mas o que eu obtive na época foi esse 
sentimento incrível do lugar, e isto me apresentou a Smithson mais 
profundamente do que apenas alguém que eu havia estudado na escola de arte. 
Eu tenho memórias muito fortes desse dia140. (McLAUGHLIN, 2015)  

Ironicamente, Dean lamenta que hoje o caminho esteja sinalizado, como se 

reconhecesse no ato de buscar pelo sítio exato (tempo e direção) um ingrediente 

necessário ao pleno reconhecimento da paisagem de Smithson. Dean chamou sua visita 

de uma verdadeira peregrinação, e a viagem é parte integrante da experiência. Após a 

sua primeira tentativa de encontrar o Spiral Jetty, Dean realizou Trying to Find the Spiral 

Jetty (1997), um áudio CD, de 27 minutos. Um trabalho de som que documenta a sua 

“fracassada” jornada.  

A viagem que nos relata Santos - componente fundamental do seu ensaio - deriva 

de sua proposta vencedora do Prêmio Távora 2017, envolve investigação no campo da 

História da Arquitetura e tem foco nas Earthworks que, além de contarem histórias sobre 

a Arte Norte Americana e Ocidental, tornaram-se também representativos da história 

geral daquele país. Com um roteiro estruturado a partir de leituras dos manuscritos do 

historiador de arquitetura Reyner Banham (1922-1988), dos historiadores da Arte Aby 

Warburg (1866-1929) e George Kubler (1912-1996), e da crítica de Arte Lucy Lippard 

(1937-), Santos organizou e apresentou no CEM a sua jornada dividida em três 

momentos: 1. Utah e Nevada; 2. Texas; 3. Arizona e Novo México.  

No primeiro momento, a narrativa da viagem inicia-se em Salt Lake City, Utah, e 

termina em Boulder City, Nevada. No percurso destes sítios, Santos encontrou-se com 

Earthworks, de Robert Smithson, Spiral Jetty, de 1970, de Nancy Holt, Sun Tunnels, da 

década de 1970, e, de Michael Heizer, o Double Negative construído entre 1969 e 1970. 

Santos (2017a) afirma que “[...] todas estas obras estabelecem diálogos com a história 
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do território americano” e, deste modo, evidenciam questões relacionadas aos registros 

desta história na paisagem, através de marcas deixadas pela ocupação de territórios: a 

famigerada conquista do Oeste deflagrada após a Declaração da Independência; as 

expugnações incentivadas por crenças depositadas na ideia de Destino Manifesto, um 

sentimento religioso e político voltado para a tomada de territórios; a ocupação destes 

territórios através das ferrovias e pela exploração de recursos naturais por indústrias 

extrativistas e as indesejáveis consequências ambientais. 

Em Utah, depois de algumas horas no aeroporto, seguido por mais algumas no 

avião, depois uma nova viagem por estradas ou sobre uma trilha de terra, e, finalmente, 

uma caminhada de alguns minutos, Santos e Nunes avistaram o Spiral Jetty, de Robert 

Smithson. Contudo, após extensa jornada, ainda restam os derradeiros passos tidos por 

Krauss como essenciais: “[...] só é possível apreciar o trabalho percorrendo seus arcos, 

que se estreitam à medida que nos aproximamos do final” (2001, p. 336).  Concluído em 

1970, o espiral rochoso é um dos trabalhos mais reconhecidos do movimento Land Art, 

e, para a sua realização, foi necessário reunir toneladas de materiais para formar um 

grande espiral que parte da margem para o centro do Great Salt Lake, em sentido anti-

horário. Krauss  o descreve assim: “é uma trilha formada pelo acúmulo de basalto e areia, 

com 4,5 metros de largura e que avança 45 meros em espiral pelas águas vermelhas do 

lago [...]” (ibid., p. 336). Financiado pela patrona das artes Norte Americana Virginia 

Dwan (1931-), proprietária de galeria muito identificada com os movimentos americanos 

de vanguarda (BEARDSLEY, 1989, p. 20), o projeto de Smithson contou com recursos 

para contratar uma empresa de construção que se encarregou da movimentação de 

rochas, areia e matéria orgânica recolhidas no entorno. Logo após a sua conclusão, e 

durante muitos anos, o trabalho de Smithson esteve submerso devido à subida do nível 

da água do lago (ARCHER, 2001, p. 97). Spiral Jetty permaneceu assim, encoberto, por 

trinta anos, e, com o posterior recuou das águas, as alterações físicas sofridas e a própria 

invisibilidade dos anos de submersão contribuíram para a aclamação do trabalho, na 

efetivação do seu propósito e na criação de novos significados; “Para Smithson havia 

uma relação íntima entra a formação e a vida dessas esculturas” (ibid., p. 97). Ao 

descrever as suas reações quando encontrou o local exato para a realização do trabalho, 

Smithson afirmou que a imagem "[...] lembrava uma impassível lâmina violeta mantida 
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em cativeiro em uma matriz de pedra, sobre a qual o sol derramava sua luz 

esmagadora"141 (BEARDSLEY, 1989, p. 20). 

Consagradas, as Earthworks inserem-se com frequência em discussões sobre a 

permanência de uma arte que se pensava transitória ou em preocupações 

compartilhadas por muitos sobre a natureza e o clima. Quanto à criação de novos 

significados, Spiral Jetty, a Escultura, afirma-se como atração turística sujeita a 

avaliações em sites do tipo TripAdvisor. Santos lembra que em março de 2017 Spiral 

Jetty foi nomeada obra de arte oficial do estado do Utah. Santos expõe assim o seu 

encontro com o trabalho de Smithson: 

Caminho até Spiral Jetty, percorro a espiral de blocos de basalto, o Great Salt 
Lake parece um grande mar remanescente de tempos primordiais. Lembro-me 
do mantra de Smithson, "lama, cristais de sal, rocha, água", repetido 
continuamente no filme que apresenta a obra. Mais do que um objecto artístico 
isolado, Spiral Jetty é um dispositivo para visualizar a história daquele lugar, 
desde a remota alteração geológica até à mais recente exploração humana. 
(2017a) 

O Great Salt Lake, tal como foi visto por Smithson na década de 1960, graças à 

ação humana, desenvolveu um aspecto avermelhado e pouco acolhedor do ponto de 

vista ambiental, e isto impõe de imediato ao visitante o choque com uma atmosfera de 

aparência tóxica. Santos percebe esta condição como um convite para um lugar infernal, 

contudo, paradoxalmente, a sua experiência foi cercada por um espírito sereno e uma 

suavidade, segundo ela, primaveril. Santos explica: 

Conduzimos por longas planícies, onde as cores rosadas da terra combinam com 
o azul-violeta das montanhas. Estas cores mudas, com muitas camadas de 
branco, fazem lembrar a experiência visual das profundidade brancas das 
pinturas de Agnes Martin. Esse percurso indica que o propósito da obra de 
Smithson é percorrer aquele caminho, passar pelo Golden Spike, pela antiga 
plataforma de petróleo e ver as águas vermelhas causadas pelo Lucin Cutoff em 
contraste com a natureza intocada das montanhas circundantes. (2017a) 

Para Santos, “esta é uma obra que nos obriga a pensar sobre território, sobre a 

história e sobre as marcas da história naquele território”142 porque demanda a passagem 

por lugares representativos e marcantes da biografia daquele país. Aliás, exigir qualquer 

coisa do visitante é característica destas obras, e o trabalho de Nancy Holt, que Santos 

e Nunes foram visitar em seguida, também o faz. Santos conta que tiveram que fazer o 

percurso semelhante à linha de comboio Lucin Cutoff, que divide o Great Salt Lake, por 
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centenas de quilómetros, até chegarem à cidade de Lucin, onde se encontra o trabalho 

da artista, Sun Tunnels. “Percorrer um longo caminho de encantamento até um lugar 

isolado também parece ser o propósito de Sun Tunnels” (2017a), confirma Santos sobre 

o deslocamento como pré-requisito para o encontro. 

Em 1976, após anos de planejamento e várias incursões pelo interior do deserto 

na fronteira entre Utah e Nevada, Nancy Holt concluiu a obra que, provavelmente, é a 

acepção do seu trabalho. Sun Tunnels, na sua exterioridade, combina quatro formas 

cilíndricas e concretas, maciças e suficientemente grandes para que uma pessoa, um 

espectador, possa entrar e percorrê-la sem se curvar. Segundo Archer, a obra de Holt é 

um “[...] acréscimo a um lugar e, no entanto, serve essencialmente para revelar ao 

observador a paisagem em si, em vez de se impor sobre ela como uma nova presença” 

(2001, p. 102). A composição é arranjada em forma de cruz e posicionada sobre a 

superfície árida do deserto de modo que os túneis se alinham e marcam “as posições 

anuais extremas do sol no horizonte - os túneis estão alinhados com os ângulos do 

nascer e do pôr-do-sol nos dias dos solstícios” (BOETTGER, 2002, p. 241) de inverno e 

verão: “é nessas datas que inúmeras pessoas visitam este lugar — curiosos, fotógrafos 

que querem capturar o momento do alinhamento solar e místicos que celebram a 

natureza” (SANTOS, 2017a). Assim, Sun Tunnels acompanha a trajetória de Spiral Jetty, 

confirma-se em seus propósitos originais e segue suscitando novos significados. 

Retomando as suas preocupações no campo da história, Santos (2017a) afirma que a 

Sun Tunnels “dialoga também com a história, mas a uma escala mais vasta, é uma 

estrutura que permite enquadrar o tempo cíclico infinitamente longo que a Terra 

estabelece com o cosmos, é uma história com biliões de anos”. A localização de Sun 

Tunnels sugere um plano de viagem, e Santos e Nunes precisavam prosseguir. Santos 

relata:  

[...] depois continuamos por um percurso bastante longo onde não vimos 
ninguém. Foi talvez uma das partes da viagem mais surpreendente [...] vamos 
conduzir durante três horas por aquela estradinha sem ver ninguém. É uma 
experiência também que estas obras nos fazem encontrar.143 

Sobre a vastidão de terras, a ausência de pessoas por milhas e milhas, a falta de 

referenciais que impeçam os desavisados de se perderem, e a dinâmica do clima muito 

particular do deserto assentam partes essenciais da experiência de ir até onde estão as 
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obras. A editora de arte Cat Kron conta que logo após a conclusão do trabalho, Nancy 

Holt levou o artista Richard Serra (1938-) e a cineasta DeeDee Halleck (1940-) para 

verem o lugar. Como eles chegaram perto do pôr-do-sol, dormiram nos túneis. Kron 

(2018) descreve o episódio:  

Os túneis de concreto proporcionavam sombra, criando abrigos para observar o 
sol transformar a paisagem. Mas Holt não queria ficar no Sun Tunnels - ela queria 
mostrar a seus convidados o resto da terra. Esse passeio rápido se transformou 
em uma caminhada cada vez mais desesperada pelo deserto depois que os três 
se perderam ao meio-dia, levando à breve hospitalização de Holt por 
desidratação.144 

A viagem/investigação continuou, durante cinco horas Santos e Nunes não 

encontraram ninguém. Avistaram um deserto de sal, o Bonneville Salt Flats, onde 

automóveis em altas velocidades riscavam a superfície salgada formando trilhos que, 

segundo Santos, lembraram o Circular Surface Planar Displacement Drawing (1969), 

desenhado por Michael Heizer. Neste trabalho, Heizer, interessado na transformação da 

superfície da Terra através da ação humana, conduziu uma motocicleta em um lago 

seco, em Nevada, criando padrões de linhas circulares.  Após a etapa dos Salt Flats, 

viajando por entre vestígios de projetos militares secretos e “sinais remanescentes da 

era atómica” (SANTOS, 2017a), entre a realidade dos museus militares com suas 

máquinas de aniquilamentos e a ficção de cenários hollywoodianos, passaram por ermas 

estradas e por cidades despovoadas, entre elas Ruth, cidade fundada por mineradora 

pertencente à família Guggenheim, famosa atualmente pelo patrocínio das artes e pelos 

museus espalhados no mundo. Na rota dos viajantes estava uma das Earthworks de 

maior escala já produzida por Michael Heizer, Double Negative (1969-70). Em contraste 

com Holt, Heizer “demonstra uma disposição para manipular e alterar a paisagem numa 

escala muito maior” (ARCHER, 2001, p. 96). A grande Escultura consiste de dois cortes 

na borda de um elevado conhecido por Mórmon Mesa, a Noroeste de Overton, Nevada. 

Em face ao que havia testemunhado, Santos observa, em Heizer, os elementos que 

remontam à identidade Norte Americana: “a marcação mecânica do território, a 

monumentalização das indústrias extractivas, a manifestação do poder humano sobre 

os fenómenos naturais” (SANTOS, 2017a).  

Em 1969, com apoio financeiro de Virginia Dwan, Michael Heizer iniciou este 

trabalho.  Heizer cortou 240.000 toneladas de rochas na borda de uma colina para 

                                            
144 (tradução própria) 



267 
 

construir duas grandes trincheiras, que, segundo Archer, “[...] recorria formalmente às 

experiências do pai [...], um arqueólogo que trabalhava com as civilizações pré-

colombianas” (2001, p. 98).  Todas as etapas deste trabalho, Heizer documentou em 

fotografias e exibiu-as na Galeria Dwan, em New York (BEARDSLEY, 1989, p. 16). Com 

o Double Negative, Heizer encena gestualmente a remoção, intervenção e a 

consequente alteração da paisagem através de processos realizados pelo homem; uma 

correlação entre antigos monumentos megalíticos e feitos modernos de engenharia. 

Heizer, que havia abandonado os meios expressivos tradicionais, dirigiu-se ao deserto à 

procura de um espaço “intocado, repleto de paz, religioso, situado no deserto e que os 

artistas sempre tentaram incorporar em sua obra” (HEIZER apud DEMPSEY, 2003, p. 

261). Contrário à ideia de Escultura como um objeto, como uma peça de interior ou um 

bem de consumo, o artista adverte que “[...] uma das implicações da Earth Art pode ser 

a eliminação completa do status de mercadoria do trabalho de arte [...]” (FERREIRA & 

COTRIM, 2006, p. 281). O trabalho de Heizer “[...] consiste de duas fendas, cada qual 

com 12 metros de profundidades e 30 metros de comprimento, escavadas no topo de 

duas mesetas situadas uma defronte à outra e separadas por um desfiladeiro profundo” 

(KRAUSS, 2001, p. 334). Ao todo, o espaço negativo em forma de trincheira tem quase 

500 metros de comprimento, onde o visitante espectador, ao penetrá-la, vê-se cercado 

por paredes de terra. Krauss comenta: “a única forma de se experimentar o trabalho é 

estando dentro dele – habitá-lo à maneira como imaginamos habitar o espaço de nossos 

corpos” (ibid., p. 334). Beardsley (1989) complementa que os dois espaços cavados 

atraem-se mutualmente “através do grande abismo da escarpa, proporcionando uma 

experiência de vastidão transmitida através do arranjo do espaço que é 

convincentemente distinto do caráter intrusivo e ocupador de espaço dos monumentos 

tradicionais”145 (p. 17). 

Os quase cinquenta anos de existência de trabalhos que expandiram o conceito 

de Escultura, como no de Heizer, estão registrados nas marcas deixadas pela ação do 

tempo nos processos erosivos e pela derrocada frequente de rochas. Santos descreve 

assim seu encontro com a obra e a paisagem do artista: 

Era meio-dia quando a visitámos, o termómetro do carro marcava 45ºC, e por 
causa disso estruturámos a nossa visita como uma expedição de períodos 
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curtos, tal como astronautas ou mergulhadores. Descemos o longo corredor de 
rocha, já há quase 50 anos que a erosão desfaz gradualmente aquele corte, que 
nas fotografias de 1970 parecia tão preciso. Há muitas rochas caídas que 
impedem a percepção de um corte perfeito, mas ainda é evidente a artificialidade 
da operação. As inúmeras camadas geológicas materializam o tempo longo da 
formação da crosta terrestre e contrastam com a aparente rapidez das 
operações de escavação — bastam horas para destruir o que se formou em 
milénios. (2017a) 

Santos conclui esta primeira etapa com um depoimento. Diante de uma paisagem 

fraturada, parece congraçar com a preocupação que Robert Smithson tinha com a ideia 

de entropia, especialmente associada à desordem ambiental. Segundo Archer, “[...] no 

conceito físico de entropia, a decomposição da ordem em caos, Smithson encontrou um 

modelo para uma prática que iria resultar em algumas intervenções bastante grandes na 

paisagem” (2001, p. 96). Smithson preocupava-se com uma Arte em constante 

transformação, cuja decadência iniciava-se a partir do ato de sua criação. 

Após visitarem a última Earthwork desta fase inicial da viagem, a represa Hoover 

Dam, obra de engenharia patrocinada pelo programa de recuperação económica 

implantado pelo Presidente Franklin D. Roosevelt, na década de 1930, o carácter 

excepcional desta viagem evidencia-se. Em pormenores subtis Santos vai abrindo o seu 

diário de viagem e vai construindo uma narrativa que transpassa o viés de uma 

investigação académica e reage frente aos indícios de decadência ambiental causada 

pelo mau uso de recursos naturais e outras violações. Diante de indícios de desordem e 

escassez numa região tão árida, Santos afirma que “a visibilidade da presença e da 

ausência da água no deserto recordam-nos incessantemente a escassez de recursos e 

a fragilidade do ambiente” (2017a). Santos expõe a sua inquietação: 

Actualmente, os níveis da água da Barragem Hoover são os mais baixos de 
sempre, e essa evidência está marcada pela faixa branca de depósito calcário 
nas margens do rio. Essa marca, tão branca, tão recta e tão perfeita, rima com 
a perfeição de outras earthworks, como Double Negative, mas ao contrário desta 
não é intencional, é a consequência da trágica descida gradual dos níveis da 
água. Esta marca branca é um sinal que nos mostra a inevitabilidade da próxima 
extinção, e relativiza a escala de todas as obras de arte e engenharia que 
visitámos. (2017a). 

Na sequência, após a Hoover Dam, a viagem avança pelos desertos Mojave 

(Califórnia e Nevada) e Sonora (Arizona, Califórnia e México), territórios detentores de 

paisagens exaustivamente exploradas pela indústria do cinema Norte Americano, entre 

westerns e ficção científica. No Arizona, “um dos lugares mais simbólicos na 

representação da paisagem natural e construída do Oeste americano” (SANTOS, 
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2017b), entre a experiência de conhecer paisagens monumentais como o Monument 

Valley e o Grand Canyon, e os trabalhos dos artistas James Turrell e Walter De Maria, 

Santos percebe uma espécie de devoção naqueles que visitam tais sítios. Diante do 

sublime, ‘vestir-se’ de peregrino, personagem que John Bunyan (1628-1688) descreve 

em sua narrativa sobre a viagem de Cristão146, parece adequado para alcançar lugares 

abençoados. Santos relata: 

O fio que une estes lugares é a ideia de peregrinação. Todos eles são 
“sagrados”, uns são iluminados por uma figura carismática que atrai inúmeros 
acólitos, outros são lugares únicos onde se sente a imensidão do tempo 
geológico e cósmico. (2017b) 

No caminho para a cidade de Quemado, Novo México, onde iriam visitar The Lightning 

Field (1977), de Walter De Maria, passaram por Roden Crater, obra colossal do artista 

James Turrel que desde 1979 constrói no interior de um extinto vulcão uma sequência 

de espaços que define uma espécie de observatório do cosmos. Antes de Turrel, “o outro 

único movedor de terras realmente grande havia sido Michael Heizer e seu Double 

Negative” (Archer, 2001, p. 98). Seguindo a norma, Roden Crater exige uma jornada 

para visitá-la no remoto deserto. Localizada na região desértica do Norte do Arizona, é 

uma obra de Arte realizada em escala sem precedentes. Criada para existir dentro de 

uma fenda vulcânica, representa, talvez, o ponto culminante da vida deste artista. A 

Roden Crater é um ambiente criado e moderado para que a percepção humana 

experiencie e contemple o tempo celestial e geológico. A luz do céu, nas latitudes e 

longitudes do deserto, é marcada por dias ensolarados que alternam-se com o céu 

noturno imensamente estrelado. Sobre os artistas envolvidos com a Land Art, Smithson 

alertara para a atenção que o grupo dedicava a um conceito de tempo mais expandido: 

Acho que a maioria de nós está atenta ao tempo em uma escala geológica, na 
grande extensão de tempo que se passou enquanto a matéria era esculpida [...] 
eu penso em termos de milhões de anos, incluindo épocas em que os seres 
humanos não existiam. (FERREIRA & COTRIM, 2006, p. 283)  

Embora com características minimamente invasiva, quero dizer, quase 

imperceptível na paisagem natural externa, internamente, o lugar de cinzas vulcânicas 

foi transformado em uma Earthwork voltada para a experimentação dos ciclos de tempo 

geológico e cósmico. Desde a aquisição do terreno, em 1977, “Turrell transformou a 

Roden Crater em um local com túneis e estruturas que se abrem para céus cristalinos, 

capturando a luz diretamente do sol durante o dia e dos planetas e das estrelas à 
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noite”147. Para Boettger (2002) o refinado naturalismo da topografia do monte “[...] sugere 

a pureza geológica de uma earthwork, contudo, oculto sob a superfície e evidente 

quando dentro dele, a incorporação de elementos manufaturados faz dele uma forma 

avançada de Land Arte”148 (p. 243-244). Em 2015, um artigo publicado pela ArtNews 

informava os meios exigidos pelo próprio Turrel para que as pessoas interessadas 

pudessem visitar o seu trabalho: 

Primeiro, há uma doação de US $ 5.000 para a Skystone Foundation, 
organização sem fins lucrativos de Turrell que apoia o projeto. Um adicional de 
US $ 1.500 cobrirá um quarto de hotel, um passeio, jantar no local e café da 
manhã no dia seguinte. Não incluídos nesse custo, de acordo com um pedido 
que deve ser apresentado para participar da viagem, são: “Passagem aérea, 
seguro pessoal ou de bagagem, refeições não mencionadas acima, lavanderia, 
manobrista, bebidas alcoólicas (exceto vinho com jantar), serviço de quarto ou 
tarifas de minibar, telefonemas, faxes ou taxas de internet, produtos 
farmacêuticos, custos suplementares para quartos adicionais (adicionais) e / ou 
suítes (adicionais) e quaisquer outros encargos individuais de natureza pessoal.” 
Vinte pessoas entrarão por dia, o que significa que o Turrell deve levantar cerca 
de meio milhão de dólares. (MILLER, 2015)149 

O trabalho de Turrell com a luz, com a maneira como a vemos em contextos 

naturais ou maquinados, levou-o a conceber uma obra de arte com pontos de visão tão 

ilimitados do cosmos que proporcionam experiências singulares (Beardsley, 1989, p. 39).  

Na sequência da jornada, instalados em Quemado, Santos e Nunes visitaram a 

obra de Walter De Maria, The Lightning Field (1977), que, tal qual a congênere ‘vulcânica’ 

de Turrel, também organiza as visitas a partir dos pressupostos entendidos pelo artista 

como parte essencial do trabalho. The Lightning Field é uma obra permanente e isolada. 

Disse De Maria que “[...] o isolamento é a essência da Land Art” (ARCHER, 2001, p. 99). 

Santos destaca que “[...] a visita a esta obra tem de ser marcada com meses de 

antecedência e é necessário permanecer no local durante 24 horas, pernoitando numa 

casa que acolhe seis pessoas de cada vez” (2017b). The Lightning Field é uma 

reconhecida Earthwork situada em uma área remota do deserto do Novo México, um 

espaço com “vistas aparentemente ilimitadas e uma população humana numericamente 

insignificante”150 (BEARDSLEY, 1989, p. 62). Instalada em “[...] uma matriz composta por 

400 pára-raios de aço inoxidável, espaçados uniformemente numa área rectangular de 

um quilómetro por uma milha” (Santos, 2017b), estes objetos, postes de metal com altura 
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média de seis metros, formam o corpo do trabalho, uma malha geométrica que, além de 

ser vista na sua totalidade, deve ser percorrida pelo público em seus diferentes pontos 

de vista. Segundo Beardsley, De Maria “[...] queria um lugar onde pudesse estar sozinho 

em uma terra sem trilhas e um amplo céu para testemunhar seu potente intercâmbio 

através de descargas elétricas aparentemente arbitrárias”151 (1989, p. 62). 

Na página electrónica da Dia Art Foundation, organização responsável pela 

manutenção e gerenciamento da obra, afirma-se que a obra destina-se a uma 

experimentação de longo período, portanto, “[...] uma experiência completa de The 

Lightning Field não depende da ocorrência de raios, e os visitantes são encorajados a 

gastar tanto tempo quanto possível no campo, especialmente durante o pôr do sol e o 

nascer do sol”152, e conclui: “[...] a fim de fornecer esta oportunidade, Dia oferece visitas 

durante a noite durante os meses de maio a outubro”153. O preçário para os interessados 

consta na página da Fundação.  

Com Santos e Nunes não foi diferente. Somente após contratarem os serviços 

necessários de hospedagem e guia, rumaram ao encontro do The Lightning Field de De 

Maria. Santos descreve a sua primeira impressão do encontro: “Quando chegámos ao 

alpendre da casa e olhámos para a obra à distância, os postes de aço eram quase 

invisíveis sobre o panorama das Sawtooth Mountains” (2017b). Ao decidirem atravessar 

o campo de um limite ao outro, uma distância próxima a um quilometro, foram alertados 

pela guia responsável para terem cuidado com as cobras, e que a melhor forma de evitá-

las era não pisar nos arbustos que, praticamente, ocupam todo o espaço. Assim, Santos 

e Nunes partiram para o confronto com a paisagem de De Maria com a certeza de que 

“a única maneira de ver Lightning Field é aceitar a paisagem com a beleza e o perigo 

que contém” (SANTOS, 2017b). Archer alertara: “o modo como a obra é vista não é 

extrínseco a sua condição e significado, mas parte destes” (2001, p. 99). Em 

conformidade com Archer, Santos expõe as suas impressões: 

Os postes são polidos e espelham a paisagem. À medida que o sol foi descendo, 
as suas sombras foram ficando mais longas, as cores mais saturadas e o topo 
dos postes mais brilhante. Lightning Field é um dispositivo de observação que 
só se torna visível, espectacularmente visível, quando o sol está mais baixo. 
(2017b)  

                                            
151 (tradução própria) 
152 (De MARIA, s.d.) (tradução própria) 
153 (idem) 
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A autora conclui: 

Às vezes perguntam-me se vi ali relâmpagos. Agora acho que o Lightning Field, 
apesar do título, não é sobre relâmpagos, não é sobre um instante. É sobre a 
transformação da paisagem ao longo do dia. É sobre como a matriz de postes 
estabelece uma cartografia que acentua a nossa percepção dessa 
transformação. É sobre observar o invisível. (2017b) 

Santos e Nunes percorreram impressionantes paisagens e confrontaram-se com 

temas muito identificados com o país anfitrião, como a história da ocupação da América 

do Norte contada por caminhos-de-ferro transcontinentais, os vestígios das indústrias 

extractivas presentes nestes territórios, as indeléveis marcas de atividades militares 

secretas ou as ruínas de antigos povoados e pequenas cidades. Uma investigação que 

seguiu “[...] os passos e as obras de artistas, arquitectos e historiadores da arte, incluindo 

o arquitecto Távora, que também viajaram e estudaram as obras e paisagens do 

Sudoeste Americano” (SANTOS, 2017a). A atenção neste texto volta-se para os relatos 

apontados por Santos para as Earthworks visitadas e para uma ideia de confronto na 

relação entre o visitante e a obra - tempo e espaço - na perspectiva de que estas relações 

revelam muito sobre a história dos artefactos, dos artistas e dos lugares. E assim, entre 

o Spiral Jetty de Robert Smithson, os Sun Tunnels de Nancy Holt, o Double Negative 

de Michael Heizer, a Roden Crater de James Turrel e o The Lightning Field de Walter De 

Maria, Santos e Nunes confrontaram-se com Earthworks que impulsionam o diálogo 

sobre Arte, memória e identidade do território Norte Americano.  
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