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RESUMO 

Esta tese constitui uma aproximação metodológica, analítica e experimental à influência 

dos processos de rememoração no processo criativo, a partir de um estudo de práticas 

artísticas marcadas pelo recurso a jogos infantis. Uma primeira parte consiste em 

circunscrever a interdependência entre processos mnemônicos e criatividade, através da 

identificação das suas diferentes manifestações no contexto contemporâneo da arte. 

Essas relações se estreitam no foco de análise desta investigação, o qual consiste nas 

memórias autobiográficas episódicas e processuais de quatro artistas brasileiros: Lia 

Menna Barreto, Efrain Almeida, Anna Maria Maiolino e Laerte Ramos. Na segunda parte, 

buscamos aprofundar as afinidades e fricções entre os processos do jogo e os processos 

artísticos através dos estudos antropológicos e performativos numa análise da produção 

brasileira a partir dos anos 1970, na tentativa de elaborar uma estrutura conceitual que 

permitisse compreender o processo de criação como um processo lúdico, como um jogo. 

A metodologia de investigação, influenciada por um paradigma performativo, é 

desenhada a partir da análise de conteúdo do discurso direto dos artistas, e numa 

componente experimental de caráter autoetnográfico, assente em cenários exploratórios 

(stage explorative experiments). O entendimento do processo criativo como um processo 

performativo fundamentando no jogo, baseado na repetição e citação de atos e gestos 

previamente realizados em novos contextos de criação, guiou esta componente 

experimental que se apresenta na terceira parte. A partir de um grupo de memórias da 

infância associadas ao jogo, a processos manuais e episódios isolados, foram realizados 

exercícios exploratórios de criação. Esses experimentos possibilitaram equacionar as 

qualidades expressivas e operativas do processo de jogo, como competição, sorte, 

mimetismo e vertigem, numa relação estreita com conceitos performativos como 

transferência de uso, comportamento restaurado e jogo profundo. Entender o processo 

de rememoração como jogo no ato criativo, é assumir uma relação empática entre o 

artista e o espectador, que se estabelece a partir de uma memória partilhada, manifesta 

na dimensão processual da obra enquanto partilha do sensível. 

 

Palavras-chave:  

Memória; Infância; Criatividade; Jogo; Estudos performativos; Arte contemporânea 

brasileira. 
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ABSTRACT: 
 

This thesis is a methodological, analytical and experimental approach to the influence of 

the process of remembering in the creative process, from a study of artistic practices 

marked by the use of children’s games. The first part circumscribes the interdependence 

between the mnemonic processes and creativity, through the identification of its different 

manifestations in the contemporary art context. These relations narrow the focus of 

analysis for this research, which consists of episodic autobiographical and procedural 

memories of four Brazilian artists: Lia Menna Barreto, Efrain Almeida, Anna Maria 

Maiolino and Laertes Ramos. In the second part, we seek to deepen the affinities and 

frictions between the processes of the game and the artistic processes through 

performative and anthropological studies within an analysis of Brazilian production from 

the 1970s, in an attempt to develop a conceptual framework that allows for the 

understanding of the process of creation as a playful process, like a game. 

The methodology of research, influenced by a performative paradigm, is drawn from the 

content analysis of direct discourse of the artists, and in an experimental component, of 

auto-ethnographic character, based on stage explorative experiments. The understanding 

of the creative process as a performative process grounded in the game, based on 

repetition and citation of gestures and acts previously performed in new contexts of 

creation, guided the experimental component that appears in the third part. From a group 

of childhood memories associated with the game, to the manual processes and isolated 

episodes, exploratory exercises of creation were performed. These experiments made it 

possible to equate the expressive and operative qualities of the game process, such as 

competition, chance, mimicry and vertigo, in a close relationship with performative 

concepts such as the transference of use, restored behavior and deep play. To 

understand the process of remembering as play in the creative act, is to assume an 

empathic relationship between the artist and the viewer, which is established by a shared 

memory, manifested in the procedural dimension of the work while partition of the 

sensible. 

 

Key-words: 

Memory; Childhood; Creativity; Game; Performative Studies; Brazilian Contemporary Art 
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INTRODUÇÃO  

 

 

MOTIVAÇÕES 

 

Esta tese surgiu de um processo de rememoração, cuja origem nos 

confronta com o papel da memória e do jogo no processo criativo – um encontro 

casual com um amigo de infância possibilitou rememorar episódios marcantes da 

infância, referente a brincadeiras e atos inconsequentes. Essas lembranças 

fizeram com que identificasse esse período de minha vida como de grande 

criatividade e espontaneidade, passível de ser revisitado poiéticamente. 

 

Todos jogamos, de alguma forma, em nossos atos cotidianos. Alguns 

jogam de forma competitiva na busca por melhores resultados no trabalho; outros 

jogam de forma mais prazerosa e sem compromisso com a produção de bens, 

seja numa partida de futebol ou no simples ato de mentir, imitar sons ou 

comportamentos. Outros ainda jogam ao buscar sensações de perigo e vertigem, 

testando os limites de resistência do corpo. O jogo revela-se como uma prática 

transversal e inerente a qualquer atividade humana. 

Do mesmo modo, todos utilizamos fragmentos de memórias em nossas 

ações diárias. Alguns os utilizam de forma inconsciente nos movimentos e 

processos necessários para conduzir um carro, outros quando precisam lembrar 

um número do telefone ou para ler uma história, mantendo a coerência dos seus 

diversos momentos do início até ao final. 

Nos processos artísticos também rememoramos e jogamos. No campo das 

artes utilizamos a memória em todos os seus processos, sejam no desenhar um 

objeto ausente, no ato de mobilizar o mesmo procedimento em situações distintas 

ou nas relações de analogia que nos permitem comparar e reconhecer 

ocorrências novas a partir de percepções e experiências vividas. 
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Os estudos recentes (FARR, 2012) (SALTZMAN, 2006) (GIBBONS, 2007) 

têm mostrado a pertinência das estratégias de rememoração nos processos 

criativos da arte contemporânea em três impulsos distintos: a rememoração 

histórica, a arquivística (documentação e ordenação em museus e instituições) e 

a autobiográfica. Estes diversos impulsos encontram frequentemente no jogo uma 

forma de agenciamento do pensamento criativo. 

Algumas obras e processos artísticos são concebidos e fruídos como 

jogos: os artistas buscando vencer seus próprios obstáculos técnicos e 

conceituais, artistas que criam obras interativas, obras que se baseiam em jogos 

clássicos ou que criam novos jogos ou as que nos desafiam na sua compreensão 

conceitual e até os nossos limites físicos. 

A tese emerge deste último aspecto, focando particularmente as memórias 

de jogos e performances enquadradas por uma vivência da infância. As razões 

para este enquadramento prendem-se com esses aspectos inexplorados na 

produção artística contemporânea brasileira — em particular nas obras de Lia 

Menna Barreto, Efrain Almeida, Anna Maria Maiolino e Laerte Ramos — mas 

também em motivações pessoais. 

Jogos Poiéticos são compreendidos como proposições, processos e obras 

artísticas cuja rememoração encontra nos processos do jogo as suas 

fundamentações estruturais, conceituais e interativas. 

Há três motivações distintas que guiaram e se complementam nesse 

estudo: (1) uma motivação pedagógica; (2) uma motivação experimental; (3) uma 

motivação analítica. 

(1) A primeira motivação corresponde ao trabalho pedagógico. Tem origem 

em minhas experiências como professor de artes no Ensino Básico e Secundário, 

em diversas instituições de ensino, com destaque para o Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE-UFG), 

e como professor universitário em cursos de Artes Plásticas e Design, em 

particular na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e na 

Faculdade de Design de Universidade de Rio Verde.  
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O trabalho com as crianças nas aulas de Arte do CEPAE eram momentos 

de exercitar o pensamento criativo tanto no preparar os conteúdos das aulas 

quanto no momento de mediação e partilha com os alunos. Interesse, 

espontaneidade, liberdade, ausência de pré-conceitos e até uma certa compulsão 

pelo fazer artístico caracterizavam os grupos de alunos com que trabalhei. 

A docência na Universidade constituiu-se também como um desafio no 

sentido de que muitos cursos eram oferecidos em cidades do interior do estado 

de Goiás. Havia grupos de alunos de cidades vizinhas que iam às aulas e 

voltavam no mesmo dia às suas cidades. Muitos dos alunos não tinham vivido 

experiências estéticas e artísticas, visitado um museu ou até mesmo saído de sua 

pequena cidade, mas estavam estudando um curso da área de artes que não 

exigia habilidades técnicas básicas para serem admitidos no processo seletivo. O 

ensino de disciplinas de desenho e plástica se enfrentava tanto com dificuldades 

desses conhecimentos técnicos básicos quanto de um conhecimento básico da 

cultura artística. A partir dessa dificuldade encontrada comecei a tentar trabalhar 

com as memórias dos alunos, seus repertórios visuais e formas e traços pessoais 

para buscar o desenvolvimento individual de cada estudante. 

A experiência de ensino em contextos com poucos recursos, e para 

estudantes cuja consciência histórica e material da arte é condicionada por essa 

escassez, levou a que a relação com a arte se tornasse, sobretudo, 

fenomenológica, assente na relação com a sua própria experiência vivida. A 

rememoração torna-se, assim, um processo criativo, e a memória matéria prima 

sobre a qual se constrói também uma educação artística. 

(2) A segunda motivação é experimental e se constitui na necessidade de 

retomar uma produção artística inicialmente voltada para o didático e que, num 

âmbito pessoal, se apresentava como um desafio provocado pela falta de 

motivações que despertassem o processo criativo.  Ao fazê-lo, verifiquei que eu 

próprio me debruçava sobre momentos da infância, pelos seus grandes potenciais 

criativos. A motivação experimental, portanto, está diretamente associada à 

exploração fenomenológica da relação entre rememoração e criatividade, como 
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base de uma experiência a partilhar de forma mais consistente na docência 

artística. 

(3) A terceira motivação, a analítica, se define pelo interesse por trabalhos 

que de alguma forma dialogam com aspectos biográficos dos artistas ou que 

envolvem questões gestuais e performativas nos seus trabalhos. Esse interesse 

já teve início em estudos realizados e publicados desde o curso de mestrado 

onde, num contexto brasileiro, foi analisada a produção do artista Frans 

Krajcberg, procurando compreender o desenvolvimento do seu processo criativo e 

o modo como este ressignificou, atualizou e reescreveu um passado em objetos 

artísticos. Ainda as questões do lúdico como motivação do processo artístico 

também motivaram o foco dessa investigação no sentido das interações que vão 

para além da contemplação visual, e do espectador como co-autor e participante 

da obra.  

 

 

TEMA E PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

A hipótese formulada nesta investigação é a de que estes processos de 

rememoração na arte são frequentemente mediados pela experiência do jogo, e 

percebem-se como comportamentos restaurados no processo criativo. 

Por comportamento restaurado compreende-se o processo de 

reconstituição ou reconfiguração de condutas previamente realizadas, assumidas 

como material bruto e que são incorporadas em novos processos criativos 

(SCHECHNER, 1988). Os atos de relembrar e atualizar as memórias em 

experimentações artísticas, independentemente do meio, supõem processos de 

montagem de gestos, materiais, intenções, contextos e procedimentos, que 

restauram condutas anteriores em novas configurações comportamentais.  

Os estudos da memória definem o processo de rememoração como um 

processo de reconstrução e, portanto, criativo (FOSTER, 2011), constituindo um 

dos principais núcleos desta tese. O funcionamento da memória se dá em três 
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momentos: a codificação, o armazenamento e a evocação. Esse funcionamento 

triplo revela aspectos seletivos e interpretativos da memória.  

A recente literatura sobre a criatividade como a “The MIT encyclopedia of 

cognitive sciences” (WILSON; KEIL, 1999), “The Routledge companion to 

creativity” (RICKARDS, 2008), “The pedagogy of creativity” (HERBERT, 2010) e 

“Memory and Creativity” (NECKA, 1999) ressaltam a memória como uma das 

ferramentas importantes para o pensamento criativo. Porém, há lacunas acerca 

da sua estreita relação com as artes, pois o pensamento criativo é voltado para a 

solução de problemas, projetando as suas consequências num tempo futuro. Esta 

investigação volta-se para essa lacuna e aborda empiricamente a memória como 

um problema a ser resolvido no processo artístico, e não como um contributo para 

a realização de um produto ou um fator na resolução de problemas. 

No entanto, no âmbito da filosofia e psicanálise, há autores que identificam 

uma relação mais clara dos processos de rememoração com os processos 

criativos: Jonathan K. Foster (2011), Sigmund Freud (1970), Gaston Bachelard 

(1988) e José Antonio Marina (2009), que consideram que a memória constitui 

uma faculdade que caracteriza-se, em seu funcionamento, como um processo de 

atualização reconstrutiva e como uma fonte potencial criativa presente no trabalho 

dos artistas. 

Essas relações, na literatura recente dos estudos críticos da arte (FARR, 

2012) (SALTZMAN, 2006) (GIBBONS, 2007), têm sido definidas e compreendidas 

através dos seguintes fatores: 

• Relações entre o moderno e o pós-moderno, sobre tradição e 

ruptura a partir do século XX; 

• O testemunho e o memorial; 

• Estratégias de apropriação na arte contemporânea como uma 

rememoração do modernismo (VERWOERT, 2007, p. 146-147); 

• Memória cultural específica e globalização das memórias pela mídia; 

• Desaparecimento de memórias em comunidades e memórias do 

lugar; 

• Memória autobiográfica, com o foco nas memórias traumáticas. 
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Dentro deste contexto, buscamos direcionar a investigação do que 

entendemos ser uma lacuna que se constitui pela ausência de estudos das 

questões autobiográficas que vão para além da sua dimensão traumática, mas 

que são voltadas para os processos físicos e processuais associados a memórias 

episódicas. Neste sentido, nosso tema de investigação e problemática de 

pesquisa centra-se nas seguintes questões:  

De que forma exercícios de rememoração e esquecimento se encontram 

presentes na arte contemporânea?  

Como os artistas têm escavado suas memórias pessoais e sociais para 

reconstruírem o passado atualizado no presente?  

Como os artistas valem-se de suas memórias pessoais no processo de 

criação? Como se dá o deslocamento/transferência das memórias desses atos 

em obras? 

Consideramos ainda, nas artes, obras pontuais de artistas que trabalham 

com memórias de episódios específicos de suas vidas: traumatizantes, positivos, 

performativos e até momentos do passado relacionados com as disciplinas 

artísticas como o desenho, a pintura, a escultura, etc. Neste campo, a memória 

ainda pode ser entendida como o propulsor da produção artística, uma forma de 

reescrever o passado ou de atualizá-lo de forma poiética. Numa esfera global, 

podemos citar Anselm Kiefer, Louise Bourgeois, Christian Boltansky, Félix 

Gonzáles-Torres e Tracey Emin.  

Essa interpenetração entre processos criativos e mnemônicos será 

verificada através da análise de um corpus de quatro artistas brasileiros que 

possuem a memória como suporte conceitual e processual de grande parte de 

sua produção: Lia Menna Barreto, Efrain Almeida, Anna Maria Maiolino e Laerte 

Ramos. Cada um desses artistas, na singularidade dos seus processos, 

incorporam memórias processuais e episódicas pertencentes às suas memórias 

autobiográficas. 
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Ao propormos uma investigação que compreende os processos de 

rememoração como jogos poiéticos, buscamos configurar a base conceitual que a 

fundamente a partir dos estudos performativos.  

Primeiramente, ressaltamos que, no que diz respeito ao jogo, este 

conceito tem sido investigado com profundidade, sobretudo pelos artistas da 

arte cibernética, através dos jogos eletrônicos (CORRAL, 2008) (GRAU, 2003; 

2007). Porém, esta pesquisa visa refletir sobre o lado antropológico do jogo 

através de uma prática que contemple estratégias de ações colaborativas e que 

seja integradora entre o produtor e o espectador.  

As lacunas aqui apresentadas em relação à memória, ao jogo e à arte 

têm gerado a sensação de “matéria adiada” num campo transversal à prática e à 

pedagogia artística. O problema não pode, pois, deixar de ser levantado:  

De que forma os processos artísticos se configuram também como 

processos de jogo?  

Quais suas semelhanças, afinidades e fricções? Como é possível 

estruturar as características dos diferentes tipos de jogos como uma ferramenta 

auxiliar no processo criativo? 

 

1. Esquema conceitual da tese 

 

 

 

Estas questões encontram eco num quadro conceitual determinado por 

uma perspectiva antropológica do jogo na arte contemporânea, referenciada, 

entre outros no trabalho de Allan Kaprow, nomeadamente os ensaios da série 

The Education of the Un-artist ([1971; 1972; 1973] 1993) que estabelecem os 
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entrelaçamentos entre arte e vida no sentido de imitação e incorporação de 

gestos cotidianos ao fazer artístico através do humor e do jogar-brincar (play).  

O pensamento de Allan Kaprow, assim como Richard Schechner no 

âmbito mais específico da performance teatral e antropológica, têm como base 

os textos Homo Ludens: a study of play-element in culture ([1938] 1980) de 

Johan Huizinga e Man, Play and Games de Roger Caillois ([1958] 1990), dois 

estudiosos da antropologia do jogo determinantes para as suas concepções da 

arte, da cultura e do processo criativo1. Caillois cita Huizinga ao argumentar que 

o jogo é entendido como: 

(...) uma acção ou uma actividade voluntária, realizada dentro de 
determinados limites fixados de tempo e de lugar, de acordo com uma 
regra livremente aceite, mas completamente imperiosa, provida de um 
fim em si mesma, acompanhada por um sentimento de tensão e de 
alegria e de uma consciência de ser algo diferente da vida corrente 
(CAILLOIS, 1990, p. 57-58). 

 

Em termos gerais, poderíamos utilizar essa definição também para uma 

leitura do que pode ser o fazer e o produto artístico. No entanto, Huizinga, ao 

estabelecer a presença do lúdico nas artes, irá apontar as artes performativas 

como a música, a dança e o teatro como as que mais apresentam tais questões, 

afirmando que nas artes plásticas há uma ausência do lúdico. 

Entretanto, Roger Caillois possibilita-nos estabelecer as relações mais 

diretas entre arte e jogo através de uma tipologia que diferencia entre os jogos 

de competição (agôn), os jogos de sorte (alea), os jogos de mimetismo (mimicry) 

e os jogos de vertigem (ilinx). As características processuais e programáticas 

desses jogos abrem portas para uma atualização e um aprofundamento da 

compreensão dessas questões para além do ludus e da paidia (jogo regrado e 
                                                 
1 As razões da escolha desses autores cujos textos são dos anos 30 e 50 (séc. XX) para abordar um tema da 
arte contemporânea que situamos na primeira década o século XXI se dá pela importância de Huizinga como 
sendo um dos primeiros autores base para os estudos do jogo como elemento da cultura humana. Roger 
Caillois é crítico de Huizinga, no que diz respeito ao entendimento do jogo como uma atividade sempre 
benevolente e por este autor enfatizar somente os jogos de competição. Caillois torna-se também autor base 
de toda a tese, pois este identifica outras condutas e atitudes no jogo para além desta enfatizada por 
Huizinga. Consideramos, com Roland Barthes, “que ideias cruciais não devem abandonar-se 
prematuramente: uma ideia “velha” pode ser sempre chamada em auxílio quando um modelo teórico “novo” 
não consegue clarificar o objecto que se tenta interpretar. A resistência do objecto é a principal pista; as 
exigências do objecto são a primeira consideração” (cf. Bois, 1990: p. xvi). É nesse sentido que construímos 
a base metodológica da tese assente num pensamento fundador que tem sido atualizado por autores como 
Helen B. Schwartzman (1980), Pamela M. Lee (2012) e Thomas M. Malaby (2007; 2008). 
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jogo livre) (HUIZINGA, 1980) mediante associações e análises de processos 

artísticos e obras específicas de autores contemporâneos brasileiros. 

Schechner (2002) irá analisar as proximidades do ritual, do jogo e da 

performance, configurando o seu estudo na elaboração do conceito de 

comportamento restaurado. Para ele, esse comportamento-duplo é gerado pelas 

relações entre ritual e jogo. Por ser um processo de citação e reinscrição de atos 

previamente realizados, está comprometido com exercícios de rememoração 

consciente ou inconsciente. Ainda nos estudos performativos, temos o conceito 

de transferência-de-uso de Anthony Howell (1999), que nos auxilia também na 

compreensão da correspondência entre campos performativos estudados nessa 

investigação. Howell descreve um mecanismo criativo entendido como 

“linguagem da ação”, pelo qual nós deslocamos uma ação de um contexto para 

outro, subvertendo as expectativas relativas aos meios e às finalidades da sua 

realização, de forma a albergar outros conteúdos e comunicar outros sentidos. Da 

mesma forma que a criatividade consiste em juntar fragmentos díspares de, por 

exemplo, imagens diferentes, a transferência-de-uso também consiste em 

misturar, de forma imprevista, fragmentos de ações: o encontro fortuito entre duas 

ações num contexto impertinente. Particularmente, nesta investigação, 

trabalhamos com a adoção ou empréstimos de gestos e ações cotidianas 

associadas ao jogo infantil incorporados em processos criativos realizados em 

disciplinas como o desenho, a pintura e a performance. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Com esta tese pretendemos: 

• Analisar um conjunto de obras centradas no contexto artístico brasileiro a 

partir da década de 90 do séc. XX, baseadas em processos de 

rememoração da infância através do jogo; 
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• Experimentar, através de uma prática artística específica, as interligações 

entre a criatividade e a memória a partir de memórias autobiográficas 

episódicas e processuais da infância associadas ao jogo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De uma forma mais específica, esta tese pretende relacionar propósitos 

distintos, mas complementares. Em primeiro lugar, objetivos analíticos: 

 

ANALÍTICOS 

• Pesquisar a memória e suas relações com a arte, com o foco voltado para 

o entendimento da memória como geradora de imagens/processos que 

estimulam o processo criativo; 

• Investigar artistas brasileiros contemporâneos que trabalharam com 

memórias pessoais da infância em seus processos criativos; 

• Explorar a dimensão antropológica do jogo na arte contemporânea; 

• Refletir sobre os conceitos de comportamento restaurado, transferência-de-

uso, repetição, citação e iterabilidade para o entendimento dos usos da 

memória em processos criativos. 

 

Em segundo lugar, os objetivos metodológicos concentram-se na 

elaboração e adoção de ferramentas processuais que auxiliem a compreensão 

das relações entre memória e jogo no processo artístico: 

 

METODOLÓGICOS 

• Estabelecer relações entre a tipologia do jogo e a produção artística, como 

estratégia e ferramenta criativa em processos artísticos; 

• Identificar as possibilidades criativas encontradas nas memórias 

processuais e episódicas da infância e como essas podem ser 

incorporadas a processos artísticos através de atos de repetição, de 

transferência e correspondência; 
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• Desenvolver uma série de experiências-proposições artísticas que cruzam 

memórias pessoais de brincadeiras da infância e as reflexões da teoria do 

jogo, do jogar-brincar como estratégia para o processo criativo, num 

ambiente multimodal. 

• Pesquisar adequações de materiais, suportes e procedimentos técnicos 

para a concretização dos projetos de criação; 

• Realizar exposições-processos ao longo do curso para que um diálogo 

com o público possibilite novas formas de pensar a produção artística. 

 

 

PEDAGÓGICOS 

• Desenvolver e potenciar propostas artísticas baseadas na rememoração 

dos gestos e ações da infância investigados na componente experimental 

em atividades pedagógicas através de oficinas e workshops em instituições 

artísticas e de ensino. 

 

 

CONTEÚDOS DA TESE 

 

O corpo da tese é dividido em três capítulos, sendo que os dois primeiros 

constituem a componente analítica da investigação e o terceiro volta-se à 

componente experimental em projetos artísticos. 

 O primeiro capítulo, Memória e criatividade em processos artísticos, 

apresenta uma revisão bibliográfica acerca dos termos e conceitos que baseiam 

os estudos da memória. O processo de rememoração é assumido como um 

processo reconstrutivo. São apontados os elementos que constituem o potencial 

criativo da memória. Em seguida é realizado um estudo da criatividade e do 

processo criativo, suas perspectivas teóricas e os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da criatividade. As relações entre memória e processos 

artísticos contemporâneos são primeiramente apresentadas através de uma 

análise da literatura recente que estabelece grupos de trabalhos que apresentam 
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questões da memória histórica, autobiográfica, traumática e formas de 

esquecimento. Apresentamos alguns exemplos de artistas analisados por autores 

como Gibbons (2006) e Saltzman (2007) e discutimos essas questões presentes 

no contexto brasileiro através da produção de Frans Krajcberg. O capítulo se 

encerra voltando ao foco principal dessa investigação: as memórias processuais e 

episódicas baseadas na infância em uma análise dos artistas brasileiros: Lia 

Menna Barreto, Efrain Almeida, Anna Maria Maiolino e Laerte Ramos. Com 

exceção da artista Anna Maria Maiolino que, por motivos pessoais e profissionais, 

não pode responder as questões elaboradas, foram realizadas entrevistas por 

correio eletrônico com os outros três artistas. Essas entrevistas foram 

fundamentais para o aprofundamento das questões aqui discutidas, devido ao seu 

conteúdo apresentar elementos pessoais dos artistas, contribuindo para verificar 

as análises de suas produções não deixando que fossem apenas suposições e 

especulações a respeito dessas questões subjetivas. Essa tese não pretende 

investigar essas questões dentro de um panorama geral da arte brasileira, mas 

foca em artistas específicos para entender as linhas de força da relação entre o 

jogo e os processos de rememoração da infância dentro de um processo criativo.  

 

 O segundo capítulo concentra-se no estudo das relações entre o jogo e o 

ato performativo no processo de criação. Esta parte da tese objetivou configurar 

uma proposta metodológica analítica e de prática artística. O esforço por 

estabelecer essas relações se deu na tentativa de elaborar uma estrutura 

conceitual que permitisse compreender o processo de criação como um processo 

lúdico, como um jogo.  

Para isso, através de autores dos estudos antropológicos do jogo como 

Johan Huizinga e Roger Caillois, discutimos as relações entre arte e jogo através 

das suas afinidades e fricções que dizem respeito às questões da presença da 

regra, da ausência da produção de bens, dos valores destinados aos objetos, 

sobre o tempo e o espaço que os estruturam. A classificação dos jogos proposta 

por Caillois, nomeadamente os jogos de competição, sorte, mimetismo e 

vertigem, permitiu-nos um estreitamento dessas relações presentes na produção 



 15 

contemporânea da arte. Buscamos identificar as características de cada tipo de 

jogo e confrontá-las com obras e processos criativos, com o foco voltado para a 

prática artística brasileira a partir dos anos 1970. Importa ressaltar que nesse 

capítulo também são analisadas obras dos artistas Laerte Ramos e Anna Maria 

Maiolino (investigados no primeiro capítulo), identificando aí a presença da 

memória e jogo em alguns de seus processos criativos, com maior evidência em 

Laerte Ramos.  

 Essa análise possibilitou a elaboração de um quadro conceitual que buscou 

apresentar uma proposta inicial de estruturação mais organizada dos processos 

do jogo nas artes. Pretendemos, com esse quadro, contribuir para futuras 

análises dentro desta perspectiva e também como uma proposta pedagógica no 

contexto das práticas artísticas, como estratégias metodológicas de criação. 

 O capítulo se encerra com a abordagem do jogo sob o prisma dos estudos 

performativos, onde o conceito de comportamento restaurado de Schechner é 

adotado como ferramenta no processo criativo. 

Os estudos performativos possibilitaram o entendimento dos exercícios de 

rememoração como jogos de criação, por sua proximidade com as relações entre 

arte e vida/cotidiano exploradas por Allan Kaprow. Ainda permitiram compreender 

deslocamentos e transferências de ações cotidianas em processos artísticos, 

como uma correspondência entre campos performativos (HOWELL, 1999) e como 

exercícios que partem da citação, repetição e iteração de gestos e 

comportamentos previamente realizados (BUTLER, 1999). 

 

A componente experimental exposta no terceiro capítulo pretendeu 

vivenciar, experimental e simultaneamente, a contextualização crítica e teórica 

apresentada nos dois primeiros capítulos. São apresentados os relatos e 

reflexões referentes aos exercícios de criação que tiveram como base as 

memórias autobiográficas episódicas e processuais da infância. Essa componente 

não buscou ilustrar ou comprovar as hipóteses e os conceitos estudados, mas 

realizou-se como uma tentativa de compreensão desse fenômeno, vivenciando-o. 

A questão que guiou nossa reflexão foi: Como a memória pode ser tomada como 
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matéria para a realização de processos artísticos mediados pelos processos do 

jogo? 

O capítulo inicia com a abordagem das questões metodológicas, referentes 

à produção e análise dos dados, que guiaram a componente experimental: a 

poiética, a pesquisa performativa, a análise protocolar e a autoetnografia. Em 

seguida são apresentados quatro grupos de trabalhos através dos relatos dos 

processos e dos contextos expositivos em que foram inseridos. 

Esta abordagem metodológica é enquadrada pelo que Brad Haseman 

(2006) e Barbara Bolt (2009) designam de paradigma performativo, cuja origem 

reside num “entusiasmo da prática”, num processo contínuo de movimentos e 

transformações cujos resultados são obras, e onde investigação e invenção se 

condensam num impulso comum.  

Paul Carter, em seu texto Interest: The Ethics of Invention (2007), a 

propósito das reflexões acerca da investigação em arte, argumenta que no 

processo de invenção os interesses heterogêneos dos criadores apresentam 

interesses comuns. Para ele,  

A condição da invenção - o estado de ser que permite ao estado de 
potência emergir - é uma percepção, ou reconhecimento, da 
ambiguidade das aparências. A Invenção começa quando o que 
significa excede sua significação - quando o que significa uma coisa, ou 
convencionalmente assume uma função, revela outras possibilidades 
(2007, p. 15).  

 
Essas questões referentes a uma percepção e reconhecimento de 

aparências ou de uma certa realidade como as memórias episódicas e 

processuais da infância, revelam possibilidades de reconfiguração. O autor ainda 

complementa ao caracterizar o processo de invenção: 

 
um movimento duplo ocorre, de descontextualização, em que os 
elementos encontrados são tornados estranhos, e de 
recontextualização, em que novas famílias de associação e estruturas 
de sentido se estabelecem. Esse duplo movimento caracteriza qualquer 
avanço conceitual. Em filosofia, é o método socrático. O que distingue a 
investigação baseada na prática é [o fato de] mediar este processo 
materialmente, permitindo que o imprevisível e a situação diferencial 
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influenciem o que é encontrado. A técnica é necessária, mas nesta 
transformação é posta de parte (2007, p. 15-16). 

 
É através deste duplo movimento que a componente experimental da tese 

procurou criar as condições, num cenário exploratório (staging explorative 

experiments2), para uma exploração das memórias autobiográficas episódicas e 

processuais mediante analogias entre o contexto atual e o contexto original das 

mesmas. Foram realizadas ações colaborativas e individuais buscando ensaiar os 

processos do jogo como estratégia criativa de rememoração. 

O primeiro grupo de trabalhos corresponde aos Maleáveis, objetos feitos a 

partir de uma memória processual baseados no cruzamento entre o tecer e o 

desenhar. Os Maleáveis são analisados sob os aspectos que constituem os jogos 

e compreendidos como hiperdesenhos (COCKER, 2012), como algo em 

potencial, numa total incorporação entre quem está a desenhar e o desenho que 

se configura no corpo e no espaço. 

O segundo grupo refere-se aos experimentos feitos a partir das memórias 

das brincadeiras de bolhas de sabão, chamados de Play with Bubbles. Através da 

correspondência entre campos performativos, o soprar bolhas de sabão e o 

pintar, foram concebidos exercícios de criação que incorporam o sopro ao 

processo pictórico através da adição de pigmentos ao sabão, substituindo os seus 

suportes. A tipologia dos jogos permitiu um distanciamento e uma exploração do 

ato lúdico de soprar bolhas de sabão em diferentes contextos mediante a 

alteração dos movimentos (gestuais) e das atitudes (ideológicos) durante a ação, 

como a busca pela perda do fôlego e a contraposição do jogo livre para um jogo 

de confronto. 

No terceiro grupo temos os trabalhos denominados Play with Fire, cuja 

memória seminal se encontra nos momentos solitários e com amigos na queima 

de materiais como lápis de cera e fósforos. O relato apresenta as etapas do 
                                                 
2 A partir do texto de Catharina Dyrssen, Navigating in Heterogeneity: Architectural Thinking and Art-Based 
Research (2010), trabalhamos com o conceito de staging explorative experiments de Donald Schön. A 
encenação de experimentos exploratórios configura uma estratégia de investigação na prática artística, cuja 
base está no mapeamento de possibilidades de ligações e pontos-chaves a serem trabalhados através de 
improviso e sistematização. Esse mapeamento inicial é fundamental para definir as regras do jogo de 
experiências exploratórias. 
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processo criativo cuja rememoração já não apresentava o perigo como no 

contexto original. Isso permitiu uma reflexão do conceito de jogo profundo de 

Clifford Geertz (1973), também citado por Richard Schechner (2002), o qual se 

refere aos tipos de jogos cujo perigo para o jogador se sobressai às suas 

potenciais benesses.  

Por fim, o último grupo de trabalhos tem como base um grupo de memórias 

episódicas de ações de má conduta cuja rememoração se deu através da 

encenação e registro fotográfico das mesmas e, posteriormente, representadas 

em desenhos de instrução. Apresentados na forma de livro, esses desenhos 

foram editados e diagramados com base na estrutura e concepção gráfica dos 

livros de instrução e manuais do usuário como os que acompanham os 

eletrodomésticos, por exemplo, explicando o passo-a-passo de ações necessárias 

para alcançar um objetivo. Esse livro, chamado Good Childhood – Guidebook: 13 

Lessons of Sanity, permitiu-nos refletir sobre a rememoração na forma de um 

deslocamento da ação para a representação no desenho, entendido como ato 

fingido: um ato gerado por substituição de outros atos, que não queremos ou que 

não podemos efetivamente realizar, como um performativo infeliz.  

Esses experimentos possibilitaram compreender as possibilidades 

heurísticas e operativas dos conceitos analíticos de Caillois, Schechner, Howell e 

Geertz. 

 

Para além do volume desta tese, temos como anexos integrados o livro de 

imagens de registro da ação Play with Bubbles – Porto e um exemplar do livro de 

desenhos Good Childhood – Guidebook – 13 Lessons of Sanity. Ainda foram 

incluídos três DVDs. O primeiro contém cinco vídeos-processo, sendo: um vídeo 

da primeira e outro da última ação colaborativa Play with Bubbles realizadas em 

Aveiro (Portugal) e La Plata (Argentina), respectivamente; dois vídeos da 

realização das pinturas referentes à série Play with Fire; e um vídeo de registro de 

um trecho da ação de Maleáveis também na cidade de La Plata. Os outros dois 
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DVDs correspondem a duas videoperformances, Play with Bubbles I e Play with 

Bubbles II. 

Por fim, os apêndices contêm as quatro entrevistas realizadas com os 

artistas Efrain Almeida, Lia Menna Barreto, Laerte Ramos e Chico Amaral. 
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CAPÍTULO 1  

APROXIMAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA E CRIATIVIDADE 

EM PROCESSOS ARTÍSTICOS 

 

 

Para entendermos as relações entre os processos mnemônicos e os 

artísticos, suas proximidades e fricções, devemos identificar suas características 

conceituais e como se dão os seus funcionamentos. Nesse capítulo, o processo 

de rememoração é entendido como um processo de reconstrução e não de 

reprodução, portanto, um processo criativo.  

A criatividade e o processo criativo são apresentados nas suas vertentes 

teóricas para, em seguida, concentrarmos na análise da produção contemporânea 

artística dividida por grupos: memória histórica, memória autobiográfica, memória 

traumática e formas de esquecimento.  

O capítulo se encerra concentrado no cerne desta investigação: as 

relações entre memórias da infância e processos criativos, cujo recorte foi 

delimitado na produção artística brasileira em nomes como: Lia Menna Barreto, 

Efrain Almeida, Anna Maria Maiolino e Laerte Ramos. 

A memória tem sido investigada por diferentes perspectivas analíticas, tais 

como a fenomenológica, a psicológica, a fisiológica e a antropológica. Em todas 

estas diferentes perspectivas vemos uma constante: a “utilização sistemática” da 

memória e dos processos de rememoração possui sempre dois sentidos – 

atualização e esquecimento – os quais constituem uma relação dual fundamental 

para o entendimento da prática artística.  

Recentes publicações têm investigado as formas da presença da memória 

na arte contemporânea: Memory, editado por Ian Farr (2012), apresenta uma 

seleção de textos que refletem sobre o tema nas suas variadas formas: as 

relações entre o moderno e o pós-moderno, sobre os fantasmas da memória 

associada à tradição da arte e suas rupturas e deslocamentos a partir do século 
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XX; as reconfigurações da memória cultural e a mídia como produtora de uma 

memória uniforme; relações entre o testemunho e o memorial; estratégias de 

apropriação na arte contemporânea como um processo mnemônico do 

modernismo; relações entre o desaparecimento de memórias em comunidades e 

a noção de arquivo. No entanto, as questões mais subjetivas relacionadas aos 

próprios artistas não tiveram seu espaço de reflexão. 

Em Making Memory Matter: Strategies of remembrance in contemporary art 

(2006), Lisa Saltzman defende a tese de que a arte é uma forma contemporânea 

de dispositivo mnemônico e, através de uma leitura semiótica, investiga questões 

indiciais de memória presentes na produção contemporânea. O índice é visto 

como uma forma e não como uma função de representação; o índice é um ponto 

de referência e um vestígio. Ao analisar alguns trabalhos ela argumenta: 

Kara Walker não nos dá silhuetas reais, isto é, os traçados de corpos no 
estúdio. Em vez disso, ela nos dá a silhueta como forma pura, a silhueta 
esvaziada de sua relação funcional com o real. Krzysztof Wodiczko não 
nos dá a fotografia em toda a sua materialidade ou promessa 
documentária. Em vez disso, ele nos dá a fotografia diretamente, 
dispersa na imaterialidade de sua projeção sempre temporária. E 
Rachel Whiteread não nos dá o molde como uma espécie de dupla 
arquitetura, mas em vez disso, leva-nos dentro da estrutura, dá-nos algo 
de seu inverso, a sua negação (2006, p. 13). 

 

Saltzman direciona sua seleção de obras às que lidam com memórias 

históricas, sociais, traumáticas, memórias do lugar e construções arquitetônicas, 

as quais são analisadas nos seus meios técnicos (projeção de vídeo, escultura, 

pintura, fotografia, monumento), como estratégias de rememoração e produção 

de sentido. 

Será com Joan Gibbons em Contemporary Art and Memory – images of 

recollection and remembrance (2007), que encontraremos uma seleção de 

artistas e obras de caráter mais autobiográfico, para além das memórias 

históricas coletivas, como as outras bibliografias recentes se concentraram. 

Veremos, ainda neste capítulo, como este autor reflete sobre essas questões nos 

trabalhos de artistas como Louise Bourgeois, Tracey Emin e Félix Gonzáles-

Torres. 
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Investigar a memória e sua presença na arte contemporânea torna-se uma 

atividade complexa devido às suas infinitas possibilidades. Porém, o tema tem 

sido alvo de reflexão atual, conforme vimos nos exemplos anteriormente citados. 

Embora o foco desta investigação doutoral esteja voltado para os estudos 

da memória autobiográfica processual e episódica com origem na infância, torna-

se necessária uma compreensão desses processos mnemônicos para além da 

dimensão afetiva, baseada na subjetividade e história pessoal do artista, ou no 

que resulta enquanto imagem e objeto artístico, enquadrada pelos estudos dos 

processos fisiológicos da memória no cérebro humano associado a estímulos 

orgânicos e psicológicos.  

Esses estudos foram feitos através de pesquisas objetivas, dentro da área 

das ciências cognitivas, sobre a memória em trabalhos experimentais, nos quais 

diferentes manipulações são comparadas sob condições controladas 

(normalmente em um ambiente de laboratório) envolvendo um conjunto de 

palavras ou outros materiais a serem lembrados. Porém, apesar da importância 

deste enquadramento, o principal foco da análise centra-se numa perspectiva 

operativa da memória, no sentido do seu uso como matéria bruta para o 

desenvolvimento de processos artísticos. 

 

 

1.1 – MEMÓRIA – CONCEITOS E TERMOS 

 

Em termos gerais, podemos designar “memória” como a capacidade geral 

do cérebro e dos outros sistemas para adquirir, guardar e lembrar informações; e 

utilizar o termo “memórias” para nomear cada uma dessas informações, pois 

nossas memórias, tanto dos humanos quanto dos animais, provêm das 

experiências. Por outras palavras, o termo “memória” tanto designa o processo 

como o conteúdo. De acordo com o neurologista Iván Izquierdo (2011, p. 14) “as 

memórias são feitas por células nervosas (neurônios), se armazenam em redes 

de neurônios e são evocadas pelas mesmas redes neuronais ou por outras”. Elas 

“são moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelos estados de 
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ânimo” (idem). Em consequência, aprender ou evocar algo se torna mais 

produtivo quando se está em estado de alerta e de bom ânimo; quando se está 

cansado, deprimido ou com altos níveis de stress isso se torna mais dificultoso. 

O contexto em que estas experiências são vivenciadas (ambiental, estados 

de humor, social, psicológico, fisiológico, etc.) será fundamental para definir como 

e em que intensidade estas memórias serão codificadas e armazenadas em 

nossa memória. As memórias são distintas como: a de ter colocado o dedo na 

tomada, a da casa da infância, a do primeiro amor, a de nadar, a de uma fórmula 

matemática, o conhecimento acumulado de toda medicina, por exemplo – 

algumas são adquiridas em segundos, outras em semanas ou anos. Algumas são 

visuais, outras olfativas, outras motoras ou musculares. Algumas são prazerosas 

e outras traumatizantes, algumas são de súbita associação de outras memórias 

preexistentes e outras não requerem nenhum conhecimento prévio. 

Nossa memória constitui o que somos, nossa personalidade e 

individualidade, pois somos aquilo que lembramos, ou seja, não podemos fazer 

ou comunicar nada que desconheçamos, nada que não esteja em nossa 

memória.  

O antropólogo Joël Candau (2011, p. 16) afirma que “Mnemosyne, a ‘chave 

da consciência’, é uma fonte primordial para o que chamamos de identidade: 

‘Memory make us, we make memory’”. Para ele, a memória, ao mesmo tempo em 

que nos modela, é também por nós modelada, e é ela que vem fortalecer a 

identidade, tanto no individual quanto no coletivo: “assim, restituir a memória 

desaparecida de uma pessoa é restituir sua identidade” (idem). 

No entanto, a lembrança nunca é igual à realidade. A memória do gosto de 

um chocolate não traz o chocolate, a memória de sua avó falecida não a 

ressuscita. “Há um passe de prestidigitação cerebral nisso: o cérebro converte a 

realidade em códigos e a evoca também através de códigos” (IZQUIERDO, 2011, 

p. 20). São processos de tradução entre a realidade das experiências e a forma 

das suas respectivas memórias e outros processos que existem entre a memória 

e a sua evocação. Utilizamos a linguagem para fazer essas traduções. 
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Sobre o funcionamento da memória podemos ver que o modelo de Platão 

ainda continua presente entre os cientistas (FOSTER, 2011), onde este definia a 

memória como uma tabuleta de cera na qual eram feitas impressões, codificações 

que depois seriam armazenadas e, mais tarde, possíveis de ser acessadas e 

evocadas, ou seja, a distinção tripla entre codificar, armazenar e evocar. Nesse 

funcionamento triplo, os teóricos contemporâneos citados nesse capítulo 

passaram a ver a memória não somente como um simples armazenamento 

passivo de informações, mas como um processo seletivo e interpretativo, que 

pode integrar algo atual a uma memória já adquirida para fazer um melhor uso do 

que aprendemos e lembramos (como no caso da arte contemporânea, objeto 

nosso de estudo). 

A definição platônica da placa de cera constitui ainda uma metáfora vigente 

na concepção atual da memória. No entanto, veremos na literatura produzida por 

alguns autores contemporâneos que os mesmos concordam em vários pontos até 

por serem da área da psicologia e ciências cognitivas. A memória, sendo um 

processo fisiológico e psicológico/cognitivo, apresenta vários níveis e 

especificidades no seu funcionamento. 

A partir do trabalho desenvolvido por autores como Jonathan K. Foster 

(2011), Allan Baddeley, Michael C. Anderson e Michael W. Eysenck (2011), é 

possível desenhar um campo conceitual da memória, estruturado por várias 

dicotomias, como: 

• memória de curto prazo e memória de longo prazo; 

• memória de trabalho e memória semântica;  

• memória episódica, autobiográfica e processual; 

• memória implícita e memória explícita.  

A memória episódica, pelas suas características de envolver lembranças 

de eventos específicos vividos, com detalhes de tempo, lugar e emoções do 

contexto de sua aquisição, bem como a memória processual que corresponde aos 

mecanismos de operações físicas e processos os quais são necessários para 

realizar uma ação são as que mais atravessam as práticas que a tese pretende 

analisar.  Porém, o conhecimento destas variantes, associadas à duração, 
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determinação/indeterminação, ou origem do processo de rememoração também 

permitirá um entendimento mais alargado das fricções e associações com o 

processo criativo inerente à invenção artística. 

Abaixo, apresentamos de forma bem sucinta tais classificações baseadas 

em Foster (2011) e Baddeley e colaboradores (2011): 

Memória de curto prazo: também conhecida como memória primária ou 

depósito de curto prazo, refere-se às armazenagens de informações por alguns 

segundos, cuja capacidade é cerca de sete itens. A partir do acúmulo da memória 

de curto-prazo, a informação antiga é substituída. Assim que a memória de curto 

prazo está cheia, a informação antiga é substituída por uma nova entrada. 

Exemplo: quando ligamos para um número de telefone que não vamos precisar 

mais, essa informação desaparece. 

Memória de longo prazo: também conhecida por memória secundária, é 

constituída a partir da atenção dada à informação permitindo que esta entre na 

mente, também através da repetição e, com isso armazenada por um tempo 

maior e parece ter capacidade quase ilimitada. 

Memória de trabalho: contribui para a memória de curto prazo no sentido 

de ser ativa, pois há operações mentais sendo feitas com as informações 

mantidas naquele momento, de uma forma consciente do conteúdo. Ou seja, um 

sistema de memória que serve de base à nossa capacidade de manter as coisas 

em mente ao realizarmos tarefas complexas. Exemplo: ao ler uma frase, lembrar 

as palavras anteriores para seguir em sua compreensão. 

Memória semântica: envolve o conhecimento geral e cumulativo sobre o 

mundo. Memória dos fatos e dos conceitos independentemente das 

circunstâncias em que foram adquiridos. Exemplo: lembrar o significado da 

expressão almoço e a que ela se refere. 

Memória episódica: envolve as lembranças de eventos específicos 

vividos, retêm detalhes da época (tempo, lugar, emoções) e da situação nas quais 

foram adquiridas, como quando nos lembramos do que almoçamos no último 
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domingo, o local, as pessoas com quem estavam conosco, etc.3. 

Memória autobiográfica: é um caso particular da memória episódica, 

corresponde à recordação de eventos da nossa vida e informações 

autorrelacionadas que perpassam o ciclo de vida. 

 Memória processual: corresponde aos mecanismos de operações físicas 

e processos os quais são necessários para realizar uma ação, como as 

operações físicas necessárias para andar de bicicleta, dirigir um carro. 

 Memória explícita: definida como aquela que envolve o conhecimento 

consciente no momento da lembrança, da informação, experiência ou situação 

que está sendo lembrada. Está aberta à evocação intencional, seja com base na 

recordação de acontecimentos pessoais ou fatos. 

 Memória implícita: refere-se à influência no comportamento, sentimentos 

e pensamentos resultante de uma experiência anterior, mas que se manifesta 

sem a recordação consciente dos eventos originais. Exemplo: passar por uma 

pizzaria no caminho para o trabalho pela manhã e depois pensar em comer pizza 

no jantar sem ter o conhecimento consciente de que essa disposição tenha sido 

influenciada pela experiência ocorrida horas antes. 

No entanto, estas categorias não esgotam a definição do funcionamento da 

memória e do processo de rememoração, nem a forma como certas práticas 

artísticas podem utilizá-los como estratégia criativa. Outros conceitos tornam-se 

fundamentais para um aprofundamento da compreensão dos mecanismos da 

memória como: 

• metamemória – o conhecimento sobre a própria memória e capacidade de 

regular seu funcionamento;  

• memória semântica pessoal – conhecimento factual sobre o próprio 

passado; 

• memória congruente com o humor – distorção na evocação com o estado 

                                                 

3 Tulving (1983) limita o uso do termo "memória episódica" a situações em que você efetivamente revive 
algum aspecto do episódio original, e se refere a essa capacidade como viagem mental no tempo e enfatiza 
o seu valor, tanto por nos permitir recordar e "reviver" eventos individuais, quanto por usar essa informação 
para planejar uma ação futura. 
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de humor negativo torna as memórias negativas mais prontamente 

disponíveis que as positivas, e vice-versa;  

• memória dependente de contexto – quando se beneficia do contexto 

espaço-temporal, de estado de humor e fisiológico ou cognitivo na 

evocação que combina com aquele presente na codificação;  

• memória reconstrutiva – processo ativo e inferencial de evocação pelo qual 

as lacunas nas memórias são preenchidas com base na experiência, lógica 

e objetivos anteriores. 

 

Todos esses termos foram definidos a partir dos estudos sobre como se dá 

o processo de codificação, armazenamento e evocação das memórias. O seu 

entendimento será fundamental para aprofundarmos sobre os usos da memória 

no processo criativo artístico através da análise de artistas contemporâneos e da 

componente experimental desta pesquisa. 

 

 

1.2 - O PROCESSO DE REMEMORAÇÃO: REPRODUÇÃO VERSUS 

RECONSTRUÇÃO  

 

Historicamente os estudos acerca da memória tiveram seus avanços a 

partir dos experimentos de Hermann Ebbinghaus, publicados em 1885, os quais 

investigaram, através de exercícios de memorização de sequências de sílabas 

sem sentido, como se dava o índice de esquecimento e sua relação com o tempo 

de aquisição e evocação das memórias. Ebbinghaus verificou que, mesmo após 

um ano ou mais, uma pessoa pode se lembrar de algo que já aprendeu e se 

surpreender com o quanto já sabia, como estudar uma língua estrangeira, por 

exemplo. Este autor define essa característica como o conceito de economia, 

onde traços residuais dessas informações ficam “perdidos” no cérebro, 

conscientemente esquecido, mas que podem ser retidos de uma forma residual 

(uma pessoa que já estudou inglês há cinco anos poderá aprender melhor que 
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uma que nunca havia estudado). Nesse sentido, temos o contraste entre o 

conhecimento consciente e o conhecimento inconsciente. 

Em oposição às pesquisas de Ebbinghaus que trabalhavam com sílabas 

sem sentido, Frederic Charles Bartlett irá trabalhar com materiais que façam 

sentido como propor a leitura de uma história e recontá-la após um período. Com 

isso, já em 1932, este autor confirma que a construção e a atribuição de sentido 

são fundamentais para a “condição humana” e, portanto, para a aquisição da 

memória e sua rememoração. Ao analisar o comportamento dos participantes da 

pesquisa, Bartlett verificou que as pessoas lembram-se com base em emoções e 

características pessoais. Para ele, a memória retém um “detalhe excepcional” do 

evento e as demais lembranças são elaborações referentes ao evento original. 

Portanto, o processo de rememoração é “reconstrutivo” e não “reprodutivo”, pois 

ele reconstrói com base em nossos pressupostos pessoais, expectativas e 

“conjuntos mentais” já existentes. 

O ato de rememorar se caracteriza não somente por trazer à mente 

informações vividas em um momento anterior, mas pelo fato dessa experiência 

poder influenciar uma ação ou momento futuro através da elaboração da 

memória. Por ser a memória uma reconstrução continuamente atualizada do 

passado, Joël Candau, ao refletir sobre as relações entre memória e identidade 

(totalmente indissolúveis para ele) nas sociedades contemporâneas, irá ressaltar 

a questão do tempo “voraz” a que as sociedades estão submetidas e, com isso, 

encontra a necessidade de uma luta pela preservação das memórias individuais e 

sociais. Para Candau a memória nos dá a ilusão de que:  

o que passou não está definitivamente inacessível, pois é possível fazê-
lo reviver graças à lembrança. Pela retrospecção o homem aprende a 
suportar a duração: juntando os pedaços do que foi numa nova imagem 
que poderá talvez ajudá-lo a encarar sua vida presente (2011, p. 15). 

 

Foster (2011) ressalta que não passamos a vida a tentar “gravar” os 

acontecimentos, mas que quando estes são carregados de uma “ameaça” ou 

“recompensa”, são mais propícios a serem codificados e armazenados na 

memória, pois mecanismos cognitivos e cerebrais, processos fisiológicos e 
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psicológicos (medo, luta, fuga, gozo) estabelecidos entram em ação e passamos 

a lembrar desses eventos. Um fator da maior persistência de algumas memórias é 

o nível de “alerta emocional” que acompanha sua consolidação inicial (CAHILL; 

MCGAUGH, 1998). Desta forma, o contexto em que a memória é adquirida 

influencia o grau de importância e também a forma e o contexto em que esta é 

evocada, pelas sensações e sentimentos que carrega consigo. 

Foster nos diz que “a memória também exerce um papel indiferente à 

nossa vontade de evocar ou utilizar esses eventos”, pois “grande parte da 

influência deles não é intencional e pode ‘voltar à mente’ de maneira inesperada. 

A evocação de informações pode até ir contra nossa vontade” (2011, p. 12) como 

é o caso de memórias pós-traumáticas. 

De acordo com Izquierdo, a memória seria a aquisição ou o aprendizado de 

informações, sua evocação ou lembrança, é a conservação ou o esquecimento 

das experiências que temos ao longo da vida. Neste sentido, quando discutimos a 

memória, o esquecimento também torna-se uma categoria importante. A memória 

não é uma “simples armazenagem, mas estruturação e organicidade. Não só 

guarda e evoca, mas seleciona e prioriza o que guarda e evoca” (2004, p. 09). E, 

ao selecionar e priorizar, identificamos o processo seletivo da memória.  

Mesmo que existam várias pessoas, sendo artistas ou não, a resgatarem a 

memória da infância como meio para autoconhecimento, para cura de traumas 

psicológicos e até mesmo para a criação artística, estamos tratando de 

subjetividades, portanto, nada é igual, pois a memória é única e individual. A 

forma como a memória é trabalhada e atualizada é também o fator que diferencia 

os sujeitos e suas ações. 

Ainda que um grupo de pessoas possa viver durante um tempo em um 

determinado lugar, que tenham as mesmas pessoas em convívio, que presenciem 

acontecimentos em conjunto, as experiências resultam em percepções que 

possuem significados distintos para cada um.  

Izquierdo (2011, p. 9), afirma que a memória constitui a “aquisição, a 

formação, a conservação e a evocação de informações: só se ‘grava’ aquilo que 

foi aprendido”. Para este autor, evocar essa memória também seria recordar, 
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lembrar, recuperar, e que “o acervo de nossas memórias faz com que cada um de 

nós seja o que é, com que sejamos cada um, um indivíduo, um ser para o qual 

não existe outro idêntico”, constituindo a personalidade. 

De fato, somos o que lembramos, mas também somos o que resolvemos 

esquecer: “diga-me do que esqueces e te direi quem és” (AUGÉ, 2001, p. 20). O 

esquecimento constitui um processo ativo da memória em que o cérebro processa 

quais são as memórias que não quer trazer à tona e evita recordá-las. Jonathan 

Foster apresenta dois pontos de vista sobre o esquecimento: 

Um deles afirma que a memória simplesmente se esvai ou decai, assim 
como objetos do ambiente físico podem se desfazer, erodir ou se 
descompor ao longo do tempo. Essa visão representa uma 
conceituação passiva do esquecimento e da memória. A segunda 
abordagem vê o esquecimento como um processo ativo. Segundo 
evidências do desvanecimento da memória, e sim de que o 
esquecimento ocorre porque traços da memória são rompidos, 
obscurecidos ou sobrepostos por outras memórias. Em outras palavras, 
o esquecimento é consequência de uma interferência (FOSTER, 2011, 
p. 71). 

 

O esquecimento também surge ao perder o contato com aqueles que 

pertenceram ao nosso contexto vivencial. Perder o contato traduz-se em fatos que 

não conseguimos mais reconstituir sozinhos. Por exemplo, quando alguém 

procura nos ajudar no processo de relembrar algo vivido, é preciso encontrar 

algumas referências, algumas imagens no acervo de nossas memórias para que, 

mediante o relato de outrem, essas imagens se tornem lembranças reconstituídas 

e possam ser sentidas como vividas realmente (HALBWACHS, 2006). Caso 

contrário, permanecerão no esquecimento. 

Marc Augé, em seu livro As formas do esquecimento (2001, p. 106) irá 

afirmar que “é preciso esquecer para continuar presente, esquecer para não 

morrer, esquecer para permanecer fiel”, portanto, é indissociável da memória. 

Para ele, não há memória sem esquecimento e estabelece uma relação entre vida 

e morte. “Fazer o elogio do esquecimento não é vilipendiar a memória e ainda 

menos ignorar a recordação, mas reconhecer o trabalho do esquecimento na 

primeira e assinalar sua presença na segunda” (2001, p. 19). Ou seja, o 

esquecimento possui papel fundamental sobre a sobrevivência humana. 
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O esquecimento pode ser confundido com o fenômeno da Psicanálise 

denominado repressão, onde o indivíduo decide ignorar, bloquear ou tornar 

inacessíveis algumas memórias episódicas muitas vezes por vários anos. 

Geralmente são memórias de episódios desagradáveis, humilhantes e 

traumatizantes que não são extintas ou esquecidas, mas reprimidas, e podem 

voltar a serem presentes de forma espontânea ou com auxílio de sessões de 

psicanálise, por exemplo. Segundo Izquierdo (2011, p. 41), “a repressão pode 

certamente ser voluntária; às vezes dizemos ‘não quero lembrar mais desse 

assunto’ e o conseguimos”, porém, quase sempre ela é “totalmente involuntária 

ou inconsciente, e o cérebro nos poupa o esforço de almejá-Ia: reprime 

espontaneamente memórias que considera que poderiam nos ser desagradáveis 

ou prejudiciais”.  

Por outro lado, nem sempre lembramos tudo o que gostávamos de lembrar, 

mas podemos encontrar estímulos que facilitam essa atividade. 

O processo de rememoração pode ter algum nível de dificuldade para 

quem não compartilha as memórias com outras pessoas que possam ter 

convivido em algumas situações. Porém, conforme vimos no conceito de 

economia, as lembranças que ficam adormecidas podem ser estimuladas à 

rememoração com o auxílio de outras pessoas que tiveram alguma relação com o 

ocorrido e as imagens que existem hoje se fundem com outras lembranças que 

formam outras imagens. De acordo com Izquierdo “muitas memórias são 

adquiridas por meio da associação de um estímulo com um outro estímulo ou com 

uma resposta” (2004, p. 27). Desta forma as pessoas conseguem rememorar algo 

vivido, que estava quase apagado na memória, mas que, agora, através de 

estímulos externos, surge com intensidade, gerando várias outras lembranças 

que relacionamos, as quais geram uma série de imagens mentais (memória, 

imaginação, fantasias, devaneios), que podem ser transferidas e materializadas 

em produções artísticas como pinturas, esculturas, vídeos, performances, 

revelando-se de forma mais ou menos explícita. 
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1.3 – A MEMÓRIA COMO POTENCIAL CRIATIVO 

 

“o passado tem que ser um trampolim, e não um sofá”  

H. Macmillan (in ESTRADA, 1992, p. 25) 

 

A memória carrega um potencial criador primeiramente no pensamento, 

nas relações mais básicas da mente humana: “somos o que sabemos”. O filósofo 

espanhol José Antonio Marina, em seu livro Teoria da Inteligência Criadora 

(2009), nos diz que o indivíduo pensa, percebe e age a partir de sua memória, a 

qual é um conjunto de possibilidades de ação: 

Lembrar-se é realizar o ato que põe em estado consciente uma 
informação que se possui. Perceber é realizar o ato de interpretar o 
estímulo através de um esquema. Raciocinar é o ato de relacionar 
conceitos definidos de acordo com normas lógicas (2009, p. 99).  

 

Os conteúdos da memória seriam como esquemas de ação: “os conceitos, 

as imagens, os planos e as habilidades são esquemas ativos, que podem ser 

repetidos e estão antecipando de modo mais ou menos claro o que irá acontecer” 

(idem). Mais que um depósito de informações, o que a nossa memória contém se 

assemelha a um manual de instruções para construirmos algo, visto que toda 

informação está incluída em planos ativos. Assim, Marina afirma que, por esta 

razão, podemos falar de memória criadora: “a memória não é uma carga que 

devamos abandonar para irmos mais leves, e sim o combustível que nos permite 

voar. É um peso que não afunda, mas eleva” (2009, p. 91). O autor defende a 

tese de que a memória inteligente é um sistema dinâmico, não um armazém, um 

cemitério ou um destino, mas uma fonte riquíssima de operações e ocorrências.  

Edward Necka, em seu texto Memory and Creativity vem reforçar essa 

questão: 

A importância dos fenômenos de memória para a nossa compreensão 
da criatividade é enorme, por razões óbvias: a criatividade é uma 
atividade da mente, e as atividades da mente são executadas através 
da memória. Portanto, a criatividade não pode ocorrer sem a 
participação dos processos e estruturas da memória (NECKA, 1999, p. 
194). 
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O estatuto da memória é transformado pela capacidade de 

autodeterminação de quem a possui, onde este consegue evocá-la 

voluntariamente, inserindo-a no jogo das faculdades e a utiliza de acordo com 

seus projetos. Para Marina, 

A transformação da memória é análoga àquela experimentada pelo 
olhar, pelo movimento ou pela atenção. Uma faculdade que era dirigida 
e controlada pelo estímulo muda de regimento e passa a ser dirigida e 
controlada parcialmente pelo indivíduo. A aprendizagem deixa de ser 
sempre acidental e casual, já que o sujeito escolhe sua memória, aquilo 
que será sua paisagem interior, que é também o que irá decidir a 
paisagem exterior que ele vai observar. A inteligência dá um passo a 
mais na libertação do já dado. Entesoura a informação que lhe interessa 
e, com essa moeda, negociará seu acordo com a realidade. Saberá 
conservar e aproveitar as informações, o que é uma característica 
essencial sua. Não se trata de saber, mas de saber usar aquilo que se 
sabe (MARINA, 2009, p. 92). 

 

A transformação e o trabalho a partir das memórias constituem um 

processo lento, pois muitas vezes as memórias são mais um processo longo de 

reestruturações que o resultado de uma aparição, como um relâmpago. Uma 

memória não é uma história isolada, pois “a biografia da memória se entrelaça 

com as biografias de outras faculdades, numa animada rede de influências, 

ações, reações, enlaces e desenlaces” (MARINA, 2009, p. 93). O processo 

criativo se dá mediante esses entrelaçamentos entre as faculdades que se 

encontram entre tempos, entre passado e presente, na culminação de projetos e 

objetos artísticos. 

Ainda sobre o poder criativo da memória, Marina ressalta: 

“Aquele que não sabe é como aquele que não vê”. Só vemos aquilo que 
temos capacidade de ver, assim como só entendemos o que temos 
capacidade de entender. Vista assim, a memória não é tanto um 
depósito do passado, mas uma entrada para o futuro. Ela não se ocupa 
de restos, mas de sementes. [...] podemos criar grandes novidades com 
materiais velhos. Parafraseando a inscrição do engenheiro romano, a 
inteligência é a arte da qual o passado transforma a si mesmo. [...] 
Ortega dizia que, para se ter muita imaginação, é preciso ter muita 
memória, e ele tinha razão. Grande parte das operações que 
chamamos criadoras se fundamenta numa exploração hábil da memória 
(2009, p. 96). 
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Tanto na perspectiva das ciências cognitivas como na filosófica, 

encontramos afinidades sobre as relações entre passado-presente-futuro e a 

memória4. No seu livro Matéria e Memória, Bérgson afirma que a memória não faz 

parte somente do passado, mas também se mistura e se realiza no presente. A 

memória atua como um dos elementos criadores em nós, pois participa de forma 

ativa em nossas ações, influencia nossas relações com o outro e com nosso 

próprio corpo através da forma de como lembramos e agimos. 

De acordo com Bérgson, “A memória não consiste, em absoluto, numa 

regressão do presente ao passado, mas pelo contrário, num progresso do 

passado ao presente”. Ainda complementa ao dizer que “é no passado que nos 

colocamos de saída. Partimos de um “estado virtual”, que conduzimos pouco a 

pouco [...] até o ponto em que ele se torna um estado presente e atuante, [...] 

desenhando nosso corpo” (1990, p. 196). 

Em consonância com o pensamento deste autor, podemos entender a 

memória como um poder criativo visto que esta transforma nossa realidade, o 

nosso corpo e principalmente por atualizar as lembranças em ações. O passado 

se atualiza no presente e esse processo de atualização é acumulado na memória. 

Portanto, a memória é um processo de criação, de atualização em devir.  

A memória está mais associada ao futuro que ao passado pelo fato dela se 

realizar em ação, modificando o presente e assim, gerando ações que se 

projetam no futuro – como num projeto de criação artística. 

Aqui, em complemento, a noção de Nachträglichkeit (ação diferida) dá-nos 

uma perspectiva distinta, mais psicológica e analítica, do tema. Nachträglichkeit é 

um processo psíquico mencionado por Sigmund Freud, segundo o qual uma 

experiência original é reconstituída, retranscrita ou rearranjada em relação às 

circunstâncias em curso - não só para repetir a experiência, mas para reunir um 

novo significado e dotá-lo de uma eficácia psíquica que se perdeu pela repressão 

da experiência (GIBBONS, 2007, p. 15).  

A ação diferida, nesse caso, consiste no processo de transferência de uma 

ou mais memórias (originadas como trauma, em uma fase precoce do sujeito) 

                                                 
4 Ainda sobre essas perspectivas, ver TVERSKY (2000).  
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para uma situação real, concreta. Essa memória, tida como uma cena primária 

(imagem seminal), se encontra no nível do inconsciente até que um sintoma 

manifeste sua existência, ela pode ser verdadeira (referente a acontecimentos do 

passado) ou imaginária (resultado de associações díspares por sentimentos que 

criam a ilusão de veracidade). A ação diferida não tem uma linearidade temporal, 

pelo contrário, “ela acciona um jogo de reversibilidades temporais em que 

passado e presente se espelham reciprocamente, criando novos significados para 

os factos ocorridos e reiterando-os mutuamente” (ROSENDO, 2007, p. 85). 

Veremos, no segundo capítulo, que os conceitos de reiteração e transferência 

serão modos de compreensão dos estudos performativos, também incorporados a 

processos de criação. 

O ato de lembrar também pode ser visto como um ato de escavação. De 

acordo com Joan Gibbons, 

a metáfora da escavação rapidamente chama a atenção para os 
pensamentos de Walter Benjamin sobre a memória e a história e os 
métodos que ele usou para narrar a sua cidade natal, Berlim. Aqui, a 
memória não é um instrumento para explorar o passado, mas o meio 
através do qual o que tem sido conhecido ou experimentado deve ser 
processado - o solo que tem de ser escavado e virado. Mas, mais 
importante, este ato de cavar não só revela mais profundas camadas 
escondidas, mas também necessita de uma re-visão (revisão) dos 
estratos que tinham de ser escavados. Novamente, a memória é 
complexificada em uma fusão de passado e presente, em que o que é 
recuperado depende do que é sentido ou experimentado no presente e 
torna-se muito mais uma característica do presente que do passado 
(2007, p. 15-16). 

  

Neste sentido, a função da memória não seria só lembrar, reconstituir ou 

reconciliar o passado, mas também construir e representar o presente, neste 

caso, através de “formas visuais e processos artísticos” para dar um lugar do 

passado no presente. 

 Foster (2011, p. 20) ao refletir sobre o processo de rememoração afirma 

que, ao lembrarmos um evento algumas imagens são relembradas de forma 

instantânea e outras são reconstruídas por nós a partir do que lembramos ou do 

que sabemos e acreditamos ter acontecido.  

Conforme Izquierdo (2004, p. 21), “existe um processo de tradução entre a 
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realidade das experiências e a forma da memória respectiva; e outro entre esta e 

a correspondente evocação”. Como sabemos, as emoções, o contexto e a 

combinação de ambos influenciam a aquisição e a evocação: 

Os processos de tradução, na aquisição e na evocação, devem-se ao 
fato de que em ambas ocasiões, assim como durante o longo processo 
de consolidação ou formação de cada memória, utilizam-se redes 
complexas de neurônios. Os códigos e processos utilizados pelos 
neurônios não são idênticos à realidade da qual extraem ou à qual 
revertem as informações (2004, p. 21).  

 

Deste modo, por termos estes diferentes contextos de aquisição e 

evocação trabalhamos com os “preenchimentos das lacunas”, onde estes podem 

tentar ser os mais fiéis possíveis ou mais voltados à fabulação e fantasia, mais 

próximos ao pensamento artístico. O processo mnemônico criativo consiste, 

portanto, numa combinação de atos de escavação e reconstrução. 

 Mas para chegar ao momento do preenchimento das lacunas é preciso 

escavar e tentar encontrar o máximo de memórias possíveis. Foster compara o 

ato de lembrar ao de um paleontologista, pois, este 

reconstrói um dinossauro a partir de um conjunto incompleto de ossos, 
mas que possui grande conhecimento geral sobre o assunto. Nessa 
analogia, o evento passado nos deixa com acesso a um conjunto 
incompleto de ossos (com ocasionais ossos "estranhos" que não 
derivam do evento passado). O esforço em usar esses ossos para 
montar algo que se pareça com o episódio sofre influência do nosso 
conhecimento de mundo. A memória que montamos pode conter alguns 
elementos reais do passado (isto é, alguns ossos reais), mas - do ponto 
de vista do conjunto - é uma reconstrução imperfeita do passado 
localizada no presente (FOSTER, 2011, p. 20).  

 

Izquierdo reforça essa característica ao afirmar que “a base sobre a qual 

formamos e evocamos memórias constantemente está constituída por ‘memórias 

e fragmentos de memórias’, mas principalmente por estes últimos”, e 

complementa: “temos mais memórias extintas ou quase-extintas no nosso cérebro 

do que memórias inteiras e exatas” (2004, p. 42). Os fragmentos e as memórias 

quase-extintas podem ser reconstruídos e restaurados mediante um processo de 

rememoração poética. 

Para Foster, “o ato de lembrar não é a reativação de incontáveis vestígios 
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fixos, sem vida e fragmentados”. Portanto, ele “é uma reconstrução ou construção 

imaginativa feita a partir da relação entre nossa atitude e toda uma massa ativa 

de reações ou experiências passadas organizadas”, bem como “de um pequeno 

detalhe relevante que comumente surge em forma de imagem ou linguagem. E 

por isso é raro que seja exato, mesmo nos casos mais simples” (2011, p. 23). 

Embora esses autores pontuem a questão dos problemas de identificação da 

veracidade e da exatidão das memórias, nos limitaremos a tomar as memórias 

dos artistas aqui investigados como verdades absolutas, pois são questões 

autobiográficas que nos ultrapassam como investigadores em arte. 

Em seu texto A memória autobiográfica, Alan Baddeley (2011) a define 

como um sistema que retém o conhecimento relativo ao self experiente, o “eu”, 

onde as memórias são transitórias e construídas de forma dinâmica, tendo como 

ponto de partida a base de conhecimento autobiográfico (fatos sobre nós mesmos 

e nosso passado). Baddeley apresenta o termo working self, um conceito 

proposto por Martin A. Conway para explicar o modo como o conhecimento 

autobiográfico é acumulado e utilizado. O working self compreende um conjunto 

complexo de objetivos e imagens ativas:  

compreende tanto o autoconhecimento conceitual - meu trabalho, meu 
histórico familiar e meus objetivos profissionais - que, por sua vez, são 
socialmente construídos sobre minha base familiar, a influência de 
colegas, escola, mitos, quanto outros fatores que compõem a complexa 
representação de mim mesmo. Em suma, o working self é uma forma 
de codificar as informações sobre o que é, foi e o que pode ser. Para 
ser eficaz, porém, precisa ser tanto coerente quanto manter uma 
razoável ligação íntima com a realidade externa (2011, p. 161). 

  

Tal conceito torna-se fundamental para o entendimento dessas relações 

aqui discutidas na componente experimental desta investigação (Capítulo 3). O 

working self é uma parte fundamental no processo criativo e se soma às 

estratégias e aos processos de criação artística que parte de uma memória e a 

trabalha conscientemente no processo criativo somando-se aos elementos do 

presente e da realidade externa. 

 Desta forma, apesar de estar claro que a memória é base para a 

inteligência e opera num sentido de reconstrução, portanto criativo, Marina (2009, 
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p. 111) ressalta que “para ser criadora, a memória tem de ser uma memória 

criadora”. Apesar de ser uma tautologia, ela esclarece duas idéias, a de que “a 

memória precisa ter uma índole dinâmica” e que ela “deve ser operada dentro de 

um projeto criador”. Neste sentido, “só quando os textos são aprendidos como 

matrizes, quando se lê como um escritor, é que aquilo que se aprende pode ser 

transformado num sistema produtor de ocorrências”. 

 

 

1.4 - A CRIATIVIDADE E O PROCESSO CRIATIVO 

  

Após entendermos a memória e os processos de rememoração como 

processos criativos, de reconstrução, torna-se necessário iniciar uma reflexão 

sobre o que constitui a criatividade, quais são os fatores que favorecem o seu 

desenvolvimento e como ocorre o processo criativo. Assim, uma melhor 

compreensão ao longo desta investigação será possível para estabelecermos as 

estratégias de criação e definições conceituais que irão definir tanto a 

componente analítica em obras e processos artísticos já existentes, como a 

experimental, que tem como foco as memórias autobiográficas, episódicas e 

processuais da infância. 

 

 

1.4.1 - CRIATIVIDADE – ALGUMAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

Encontramos quatro categorias que definem a investigação sobre a 

criatividade (KNELLER, 1971):  

1. A pessoa que cria – em termos de fisiologia e temperamento, atitudes, 

hábitos e valores pessoais;  

2. Os processos mentais – motivação, percepção, aprendizado, 

pensamento e comunicação mobilizados pelo ato de criar;  

3. As influências ambientais e culturais; e  



 42 

4. Os produtos – teorias, invenções, obras artísticas, etc.  

 

George F. Kneller afirma que toda definição de criatividade deve ter 

incluído o fator essencial da novidade, pois quando criamos, nós descobrimos ou 

exprimimos uma idéia que seja nova para nós. Segundo este autor, a descoberta 

por uma pessoa ainda representa uma realização criadora mesmo que já tenha 

sido revelada por outros anteriormente. A descoberta por si só da representação 

da terceira dimensão (teoria da perspectiva) por um estudante de hoje não deixa 

de ser criadora, mas de uma ordem inferior à Giotto. 

 Vimos que a memória é uma componente da mente humana, fundamental 

para o pensamento. A criatividade também está associada à inteligência, mas não 

inteiramente; ela pode ser vista em contraste com a mesma, são áreas distintas. 

Para este autor, 

O ato criativo envolve um pensamento inovador, exploratório e 
aventureiro. Atrai-se pelo desconhecido e pelo indeterminado, não se 
conforma com o convencional: o risco e a incerteza estimulam-no. Já a 
inteligência (ou o pensamento não criador) privilegia a cautela, o 
método e o conservadorismo: “absorve o novo no já conhecido e prefere 
dilatar as categorias existentes a inventar novas” (KNELLER, 1971, p. 
19).  

 

De acordo com Getzels e Jackson (1962, p. 13-14), o uso da inteligência 

tende a reter o conhecido, apreender o predeterminado e conservar o que é, ao 

passo que o uso da criatividade busca rever o conhecido, explorar o 

indeterminado e construir o que possa ser. Teríamos, portanto, um par de 

opostos: usual e esperado vs. novo e especulativo; certeza vs. risco. Obviamente 

que esses opostos não são vistos dessa forma nos dias de hoje, os conceitos de 

inteligência e criatividade interpenetram-se e não são estanques, visto que a 

criatividade é uma ação cognitiva. Vários autores nomeiam esses dois tipos de 

pensamentos de crescimento e segurança (MASLOW, 1954), de divergência e 

convergência (GUILFORD, 1950) e de defensiva e abertura (ROGERS, 1975). 

A criatividade, como um fenômeno natural, é passível de investigação 

científica. É uma forma do comportamento humano e, por serem livres e 

singulares os sujeitos, encontram-se alguns limites para a ciência. 
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Dentre as teorias que foram desenvolvidas ao longo da história, 

encontramos diferentes definições e posicionamentos frente ao fenômeno.  A 

criatividade foi vista na antiguidade como inspiração divina, cujo artista seria 

agente de um poder superior, divino e que não possuía controle sobre o mesmo 

(Platão) e como loucura, visto que pessoas com capacidade criadora seriam um 

pouco “esquisitas”, que desviavam-se das normas geralmente aceitas para o 

comportamento humano. 

As teorias filosóficas modernas, iniciadas no fim do Renascimento e depois 

no século XVIII com Kant apresentam a criatividade como gênio intuitivo, cujo 

criador seria um tipo de pessoa rara e diferente, movido pela intuição direta e 

imediata. Dessa forma, a criatividade não poderia ser ensinada formalmente, pois 

seria imprevisível, não racional e limitada a algumas poucas pessoas. 

Com Darwin e sua teoria da evolução, a criatividade passou a ser vista 

como uma manifestação da força criadora inerente à vida, uma forma de 

adaptação a um ambiente estranho, desenvolvido posteriormente por Henri 

Bérgson. 

A vertente psicológica, iniciada durante o século XIX, predominantemente 

na Inglaterra e Estados Unidos, teve uma corrente denominada associacionismo. 

Assenta num princípio de que o pensamento consiste em realizar associações de 

ideias que são derivadas da experiência, segundo as leis da frequência, da 

recência e da vivacidade. Ou seja, “quanto mais frequentemente, recentemente e 

vividamente relacionadas duas idéias, mais provável se torna que, ao apresentar-

se uma delas à mente, a outra a acompanhe” (KNELLER, 1971, p. 39). Aqui, a 

partir de idéias velhas, manufaturadas por processos de combinações com outras 

idéias, de tentativas e erros, surgem as novas para resolverem uma situação. 

Desta forma, o pensamento criador é um processo de ativação de conexões 

mentais entre campos conceptuais distintos5.  

Na perspectiva da psicologia humanista, temos a teoria da criatividade de 

Carl Rogers (1959; 1962) que, com base em sua atuação como terapeuta, 

considera que a fonte da criatividade parece ser a mesma tendência que se 

                                                 
5 Sobre o aprofundamento dessas questões, ver BODEN, 2004. 
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observa como força curativa na psicoterapia, ou seja, a tendência do homem para 

atualizar-se e para concretizar suas potencialidades. Rogers (1969) ressalta que 

somente uma pessoa saudável psicologicamente pode apresentar uma 

criatividade construtiva. Esta pessoa apresentaria três características: 

• Abertura à experiência, a qual implica ausência de rigidez, uma 
tolerância à ambiguidade e permeabilidade maior aos conceitos, 
opiniões, percepções e hipóteses. 

• Habilidade para viver o momento presente, com o máximo de 
adaptabilidade e organização contínua do self e da personalidade. 

• Confiança no organismo como um meio de alcançar o 
comportamento mais satisfatório em cada momento existencial 
(ALENCAR, 1995, p. 53). 

 

Rogers define o processo criativo como fruto da relação das singularidades 

do indivíduo e dos materiais, acontecimentos ou circunstâncias de sua vida. Para 

ele, a motivação para a criatividade se encontra na tendência que o ser humano 

tem em se autorrealizar e em concretizar suas potencialidades. Ele identifica três 

condições internas da criatividade construtiva: abertura à experiência, centro 

interior de avaliação e habilidade para lidar com elementos e conceitos. Ressalta 

ainda que, assim como numa relação terapêutica bem sucedida, há condições 

que facilitam a criatividade construtiva como: 

Segurança psicológica, que seria estabelecida através de três 
processos: aceitação do indivíduo como de valor incondicional; 
existência de um clima onde a avaliação externa esteja ausente; 
compreensão empática; 
Liberdade psicológica, que significa permitir ao indivíduo uma completa 
liberdade de expressão simbólica, favorecendo a abertura e o jogo 
espontâneo de percepções, conceitos e significados (ALENCAR, 1995, 
p. 54). 

 

 É ainda na vertente psicológica que se encontra uma devida importância ao 

insight, aquela solução que ocorre quando a maioria das vezes a pessoa não está 

intencionalmente em busca, mas que surge em momentos de vigília ou em 

sonhos (MAY, 1976). Essa vertente também ressalta que a interação com o 

ambiente é de crucial importância para a criatividade, pois permitem explorar 

novas idéias e possibilidades. 
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A psicanálise é uma das áreas de conhecimento que veio contribuir para a 

teoria da criatividade. Freud (1915 [2006]) afirma que criatividade e neurose têm a 

mesma fonte – o conflito no inconsciente. A pessoa criativa e a neurótica são, 

portanto impelidas pela mesma força.  

Para Freud a criatividade tem origem num conflito dentro do inconsciente (o 

id) e, mais tarde, o inconsciente produz uma “solução” para esse conflito. Se essa 

solução é “ego-sintomática”, ou seja, se reforça uma atividade pretendida pelo 

ego (parte consciente da personalidade), teremos como resultado um 

comportamento criador. Se for à revelia do ego, ela será completamente reprimida 

ou surgirá uma neurose. A pessoa que aceita as ideias que surgem em seu 

inconsciente seria a criativa. As pessoas com dificuldades de imaginação e 

criatividade seriam as que possuem um ego superprotetor, pois este se 

caracteriza por produzir um comportamento rígido e habitual, sem influência do 

inconsciente criador.  

Para lidar com essas questões, um dos objetivos da terapêutica 

psicanalítica consiste em ajudar o paciente a voluntariamente regredir ou relaxar 

seu ego sem medo de que ele sucumba ao seu inconsciente. Com isso ele 

aprende a jogar com as forças criadoras do inconsciente sem perder seu poder de 

controle. A teoria psicanalítica da criatividade acredita que da regressão também 

brotam o humor e a criação da fantasia, típicos da pessoa criativa. A novidade e a 

originalidade que se exprimem no humor e na fantasia provêm mais do 

inconsciente que do consciente, ocorrem quando o ego se relaxa, permitindo que 

as intuições venham à tona. 

 Kneller ressalta que a psicanálise moderna rejeita a noção de que a pessoa 

criativa seja emocionalmente desajustada, mas seria aquela que deve ter um “ego 

tão flexível e seguro que lhe permita viajar pelo seu inconsciente e retornar a 

salvo com suas descobertas” (1971, p. 43). Portanto, a pessoa criativa não seria a 

que é dominada pelas produções do seu inconsciente, mas usa-as. Ela pode 

regredir precisamente porque sabe que pode retornar à realidade. 

Conforme veremos ainda neste capítulo, na psicanálise freudiana, muito do 

comportamento criador, especialmente nas artes, é visto como substituto e 
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continuação do folguedo da infância. A criança se exprime em jogos ou fantasias, 

e o adulto criativo substituiria essas ações através da escrita criativa ou da 

pintura, por exemplo. Para Freud, muito do material de que o artista se vale para 

resolver seu conflito inconsciente, material que se torna substância de sua 

produção criadora, tende a ser obtido das experiências da infância. Assim, um 

evento comum pode impressioná-lo de tal modo que desperte a lembrança de 

alguma experiência anterior. Essa lembrança por sua vez promove um desejo que 

se realiza na criação.  

Os neofreudianos modificaram a concepção da criatividade de Freud, visto 

que o mesmo admite que a sociedade é fundamentalmente repressiva e, por isso 

mesmo, antagonista em face ao comportamento criador e da autorrealização. 

Portanto, o fato da criatividade ser influenciada e determinada por estados 

mentais pregressos, em particular os da infância, não seria tão conclusivo acerca 

da criatividade. Ou seja, os neofreudianos sustentam a idéia de que todas as 

sociedades potencialmente proporcionam oportunidades e autorrealização 

criadora. Para eles, a criatividade é produto do pré-consciente e não do 

inconsciente:  

Aquele (pré-consciente) difere porque pode ser convocado, quando o 
ego se relaxa. O pensamento criador ocorre quando o ego voluntária ou 
temporariamente se retrai de alguma área do pré-consciente, a fim de 
mais eficientemente o controlar depois. A criatividade é uma regressão 
permitida pelo ego em seu próprio interesse, e a pessoa criativa é 
aquela que pode recorrer ao seu pré-consciente de maneira mais livre 
do que as outras (KNELLER, 1971, p. 47). 

 

O pré-consciente seria a fonte da criatividade por causa de sua liberdade 

de reunir, comparar e rearranjar idéias. Essa flexibilidade criadora pode ser 

prejudicada pelo pensamento consciente, que, convencional e unilateral, associa 

as idéias segundo conexões estabelecidas. Os neofreudianos, entretanto, 

contrariamente a Freud, sustentam que os processos inconscientes ossificam a 

flexibilidade do pré-consciente ainda mais do que os conscientes, ligando-os a 

conflitos e impulsos profundamente reprimidos. A criatividade requer, assim, uma 

libertação temporária do pré-consciente tanto em relação aos processos 

conscientes quanto em face dos inconscientes.  
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 Por fim, temos as contribuições de teoria da gestalt que identifica que um 

problema existe quando há tensões não-resolvidas, tensões estas que resultam 

da interação de fatores perceptuais e da memória. Para resolvê-lo, seria 

necessário haver uma reestruturação do campo perceptual, o que sugere a 

relação existente entre percepção e pensamento, os quais seriam governados 

pelos mesmos princípios (BOURNE; EKSTRAND; DOMINOWSKI, 1971). 

Alencar (1995, p. 52-53) afirma que o pensamento produtivo implica novas 

combinações de experiências passadas, sustentando, porém, os gestaltistas, que 

as experiências passadas não garantem que as combinações se dêem de uma 

forma apropriada. Além das experiências relevantes, a direção das conexões é 

também um fator importante. Assim, segundo Wertheimer (1959, p. 620), 

O papel da experiência passada é de grande importância, mas o que 
mais importa é o que se ganhou desta experiência: conexões 
cegamente compreendidas, ou compreensão verdadeira das relações 
estruturais envolvidas. O que importa não é apenas o que se recorda, 
mas também como se aplica o que é lembrado: se de uma forma cega 
ou de acordo com os requisitos estruturais da situação. 

  

Esse trecho de Wertheimer sintetiza o modo como pretendemos investigar 

as relações entre os processos criativos e mnemônicos: mais que uma simples 

repetição, mas uma compreensão das estruturas em que essas memórias foram 

adquiridas para que resultem em novos processos criativos. 

O que nos interessa aqui, conforme vimos nas vertentes que investigam a 

criatividade, não é tratar de encontrarmos uma postura analítica teórica para ser 

seguida nesta investigação.  Não há uma teoria definitiva da criatividade e, 

portanto, contamos e temos de arranjar-nos com as intuições e conclusões das 

teorias particulares disponíveis. Essa breve introdução aos estudos da 

criatividade permite-nos uma melhor compreensão da complexidade do assunto, 

mas, entretanto, contribui para entendermos, conforme veremos a seguir, alguns 

fatores que favorecem o desenvolvimento da criatividade e quais as 

características do processo de criação. 
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1.4.2 – FATORES QUE FAVORECEM A COMPREENSÃO E O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE 

 

Segundo Guilford (1959), o pensamento criativo possui quatro fatores que 

devem ser observados: a fluidez (ou fluência), a flexibilidade, a originalidade e a 

viabilidade.  

A fluidez (ou fluência) é a quantidade de idéias que uma pessoa pode 

produzir com relação a um tema determinado. Por exemplo, o número de 

soluções que ela encontra para um problema dado, num tempo determinado. 

Esse fator é fundamental quando se tem uma memória seminal, consciente, que o 

artista busca, num constante ato de reconstrução/atualização num processo 

criativo, mediante a ação diferida, encontrar as possibilidades de solução estética 

e conceitual. 

A flexibilidade é a variedade e heterogeneidade das idéias produzidas. 

Nasce a capacidade de passar facilmente de uma categoria a outra, de abordar 

os problemas de diferentes ângulos. Mede-se não pelo número absoluto, mas 

pela quantidade de classes e categorias. Um exemplo de avaliação do grau de 

flexibilidade é onde se solicita ao sujeito que faça uma lista de todos os usos que 

ele possa pensar para um dado objeto, como um tijolo, por exemplo. Verifica-se, 

então, o número de diferentes categorias em que suas respostas podem ser 

classificadas, constituindo o seu escore em flexibilidade. Um indivíduo que dá 

como resposta: construir uma casa, uma escola, uma fábrica, etc..., não muda a 

classe de respostas e manifesta um baixo nível de flexibilidade, embora possa ter 

um alto escore em fluência. Outro indivíduo que dá como exemplos: jogar em um 

cachorro, utilizá-lo como instrumento de defesa ou para fazer exercícios de 

musculação; fazer uma estante; escorar uma porta, etc., configura um alto nível 

flexibilidade. 

Esse fator é fundamental para o desenvolvimento da componente 

experimental desta investigação doutoral. Dado que temos uma memória 

específica, episódica ou processual, temos que trabalhar com a flexibilidade das 

possibilidades que esta memória possui para ser atualizada em um produto 
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artístico. Através da experimentação em diversos contextos e estratégias de 

criação associadas ao jogo (capítulo 2), partimos para as questões: “o que essa 

memória me permite criar?” e “como as categorias dos jogos (agôn-competição, 

alea-acaso, mimicry-mimetismo e ilinx-vertigem) podem auxiliar no processo de 

criação a partir dessas memórias?”. Essas categorias dos jogos serão itens de 

flexibilidade durante o processo criativo. 

O outro fator é a originalidade, ou seja, a raridade relativa das idéias 

produzidas, o que ocorre em poucos casos. Cabe recordar que a criatividade 

sempre tem que ser buscada não exatamente no quê, mas no como. A 

originalidade pode ser entendida não somente como algo novo e jamais realizado, 

mas também como uma resposta incomum, como, por exemplo, em títulos de 

histórias originais e não óbvios.  

Por fim, a viabilidade é a capacidade de produzir idéias e soluções 

realizáveis na prática. Seria o fator mais voltado para o sentido lógico e racional. 

 Guilford ainda apresenta outros três fatores como: elaboração, redefinição 

e sensibilidade para problemas. A elaboração consiste na facilidade em 

acrescentar uma variedade de detalhes a uma informação, produtos ou esquema, 

tendo o seu papel nas produções criativas, que progridem de um tema ou esboço 

vago até uma estrutura ou sistema organizado. Este aspecto pode ser 

especialmente observado nas produções criativas de artistas plásticos que, a 

partir de um esboço pouco estruturado, vão acrescentando cores e detalhes a sua 

obra artística, até considerá-la terminada. Já a redefinição implica 

transformações, revisões ou outras modalidades de mudanças na informação. E a 

sensibilidade para problemas consiste em ver defeitos, deficiências em uma 

situação onde usualmente não se percebem problemas. 

 Ainda em complemento a esses fatores que levam ao desenvolvimento do 

pensamento criativo, Kneller aponta algumas condições para que ocorra e facilite 

a verdadeira criação, tais como: 

• Receptividade: devemos estar atentos às ideias que surgem, perceber 

sua significação e registrá-las, seja em cadernos ou mesmo na memória; 
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• Imersão: a imersão no processo criativo, no seu assunto a ser 

desenvolvido traz consigo uma série de benefícios, nutre de ideias a 

imaginação, oferece uma gama de abordagens em relação ao problema, 

canaliza energias para que o pensamento possa ser mais profundo; 

• Dedicação e desprendimento: o criador deve saber equilibrar a 

dedicação, sem sua tarefa ser exageradamente focada estreitando o 

pensamento, com o desprendimento, que permite ver a obra como um todo 

para que possa revisar; 

• Imaginação e julgamento: sinônimos de paixão e decoro, associados à 

produção e comunicação cooperadas por imaginação e julgamento, são 

fundamentais para que ocorra a criação. 

• Interrogação: olhar de forma diferenciada para o que já conhecemos e 

questionarmos e respondermos. O processo criativo torna-se mais fluido 

quando expomos nosso objeto de pesquisa como uma indagação. 

• Uso de erros: não aceitar o erro como final, mas como motivo para alterar 

ou modificar a abordagem. O erro pode ser uma intuição distorcida ou 

tentativas do inconsciente para exprimir-se que caminha na direção 

correta, devemos verificar para onde ele nos conduz e buscar uma solução 

criativa. 

• Submissão à obra de criação: o produto criativo, em certo momento do 

processo criador, ganha vida própria e transmite suas necessidades ao 

criador. É um momento de diálogo e respeito perante a obra, onde este 

deve deixar que ela o dirija: “deve saber, em suma, quando é provável que 

sua obra seja mais sábia do que ele” (KNELLER, 1971, p. 77). 

 

Semelhante a essas condições acima listadas, o designer Bruce Mau, em 

seu “An Incomplete Manifesto of Growth”, aponta 43 “conselhos” que visam 

contribuir para o crescimento associado ao trabalho criativo, dentre os quais 

destacamos alguns trechos: 

1. Permita que eventos mudem você. Você tem que estar disposto a 
crescer [...] Os pré-requisitos para o crescimento: a abertura para 
experimentar eventos e a vontade de ser alterado por eles.  
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3. Processo é mais importante do que o resultado. Quando o resultado 
conduz o processo, só poderá ir para onde já estivemos. Se o processo 
conduz ao resultado nós poderemos não saber para onde estamos indo, 
mas saberemos que queremos estar lá.  
4. Ame seus experimentos (como se fosse uma criança feia). Alegria é o 
motor do crescimento. Explore a liberdade de considerar seu trabalho 
como belas experiências, iterações, tentativas, ensaios e erros. Pegue a 
visão de longo prazo e permita-se a diversão da falha todos os dias. 
6. Capture acidentes. A resposta errada é a resposta certa em busca de 
uma questão diferente. Colecione respostas erradas como parte do 
processo. Faça perguntas diferentes.  
8. Flutue [drift]. Permita-se a vagar sem rumo. Explore adjacências. 
Falte com o juízo. Adie críticas.  
15. Faça perguntas estúpidas. O crescimento é alimentado por desejo e 
inocência. Avalie a resposta, não a pergunta. Imagine aprender durante 
toda a sua vida no ritmo de uma criança. 
21. Repita-se. Se você gosta de algo, faça-o novamente. Se você não 
gosta disso, faça-o novamente (MAU, 1998, s/p.).  

 

Bruce Mau ainda ressalta a forma como trabalhar com inovação associada 

à memória: 

42. Lembre-se. Crescimento só é possível como um produto da história. 
Sem memória, inovação é apenas novidade. A história dá um 
crescimento, direção. Mas a memória não é perfeita. Toda memória é 
uma imagem degradada ou composta de um momento ou evento 
anterior. Isso é o que nos torna conscientes da sua qualidade de 
passado e não um presente. Isto significa que cada memória é nova, 
uma construção parcial diferente da sua fonte, e, como tal, um potencial 
de crescimento em si (MAU, 1998, s/p.).  

 

Todas essas questões aqui apresentadas são fundamentais para o 

entendimento das características e fatores que constituem o pensamento criativo 

e o desenvolvimento da criatividade. Esses fatores são a base para o processo 

criativo que, conforme veremos no próximo tópico, possui uma estrutura e etapas 

constituintes. 
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1.4.3 - O PROCESSO DE CRIAÇÃO  

 

Em termos gerais, de acordo com o psicólogo mexicano Mauro Rodriguez 

Estrada, o processo criativo quase sempre implica em uma estruturação da 

realidade, uma desestruturação da mesma, e uma reestruturação em termos 

novos (1992, p. 48). A literatura sobre a criatividade tem buscado estruturar o 

processo criativo em etapas. Há quase sempre uma estrutura comum elaborada 

pelos autores, com pequenas diferenças de nomenclaturas, mas que em sua 

maioria são muito próximas na sua concepção. De modo sintético, 

apresentaremos estas etapas baseadas nos autores Alencar, Estrada e Kneller. 

Para Estrada, a primeira etapa do processo criativo seria o 

questionamento, o qual consiste em perceber algo como problema, em tomar 

distância da realidade para distinguir um poder ser por detrás, ou por cima do ser 

que temos diante de nós. É fruto de inquietude intelectual, de curiosidade bem 

calçada, de interesse cultivado, de hábitos de reflexão e de capacidade para 

perceber além do que as superfícies e aparências nos oferecem. Kneller 

complementa essa etapa a qual ele nomeia de primeira apreensão: o germe da 

criação, o primeiro insight – a apreensão da idéia a ser realizada ou de um 

problema a ser resolvido, não se trata de inspiração, mas a noção de algo a fazer 

e a ser trabalhado nas seguintes fases. 

A segunda etapa seria o acúmulo de dados, onde buscar informações, 

realizar viagens, leituras, experimentos e trocas com pessoas que conhecem o 

tema são fundamentais para que se tenha um terreno sólido e fértil para que a 

mente possa trabalhar: o criador realiza anotações, discute, indaga, coleciona, 

explora, conhece técnicas e meios. 

Em seguida, temos como terceira etapa a incubação, que consiste na 

digestão inconsciente das idéias. Segundo Estrada, “é um período silencioso, 

aparentemente estéril; mas, na realidade, de intensa atividade” (1992, p. 52). 

Após um período consciente de preparação, o inconsciente e o pré-consciente 

realizam o seu trabalho, conforme mostrou a psicanálise. Na fase da incubação 

as idéias do criador, somadas às atividades realizadas na preparação, são 
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“enterradas” no inconsciente que realiza conexões inesperadas, alheias ao 

intelecto. Sua duração pode ser curta, média ou longa, mas torna-se necessária 

para a próxima fase. Kneller ressalta que esse período pode ser arriscado e 

desanimador, pois pode fazer com que o criador perca completamente seu alvo. 

O período de incubação funde as atividades conscientes colhidas 

trabalhadas no inconsciente para que surja o clímax do processo de criação, 

entendido como o momento da iluminação ou inspiração. É quando o criador 

percebe a solução de seu problema, encontra uma organização das ideias e 

consegue visualizar a matéria-prima da realização criadora. 

A iluminação não é algo que se possa provocar intencionalmente, mas 

torna-se necessário estar atento e receptivo para que ela ocorra, pois, muitas 

vezes, nem sempre ocorre quando a pessoa está em busca da solução. Alguns 

procedimentos facilitadores têm sido apontados por estudiosos, como Beveridge 

(1998), que ressalta e nomeia algumas condições: 

• Contemplar por tempos prolongados os dados e o problema até que 
a mente esteja saturada de informações. Deve-se trabalhar 
conscientemente no problema por períodos prolongados, com 
interesse e desejo de encontrar a solução. 

• Deve-se libertar de problemas ou interesses que competem por 
atenção. 

• Após períodos de intenso trabalho, abandonar temporariamente o 
problema, dedicando-se a atividades leves que não requeiram 
esforço mental. 

• Ter algum contato com pessoas de interesses semelhantes, 
discutindo o problema, escrevendo sobre ele, lendo artigos 
relacionados, inclusive aqueles que apresentem pontos de vista 
divergentes (ALENCAR, 1995, p. 40-41). 

 

O momento da iluminação é, em alguns casos, de grande produtividade, 

pois as ideias podem vir em grande quantidade, levando o criador a trabalhar por 

longos períodos intensos até chegar à exaustão, para se aproximar a uma 

conclusão da obra ou problema a ser resolvido. Em geral, os autores apontam 

esse momento como de grande prazer e felicidade para quem está a criar, como 

uma espécie de clímax do processo criativo.  

Por ser autocertificável, capaz de provocar uma certeza acerca da sua 

inspiração, esse momento da iluminação deve, depois, ser trabalhado na próxima 
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fase nomeada por Kneller, a verificação. É onde o intelecto e o julgamento têm de 

terminar a obra iniciada pela imaginação, distinguir o que é válido e o que não é, e 

realizar elaborações, correções e alterações. Estrada chamará essa fase de 

elaboração, e a define como a própria concretização da iluminação, uma ponte da 

esfera mental à esfera física ou social. É um trabalho que implica também um 

raciocínio criativo, pois é um trabalho que envolve afinação e polimento. 

Kneller diz que “após identificar-se emocionalmente com sua obra no 

momento da iluminação, o criador agora recua e imagina as reações daqueles 

com quem intenta comunicar-se” (1971, p. 72), ressaltando que é nesse estágio 

que o isolamento em excesso pode ser perigoso.  

Portanto, a busca por uma crítica externa, antes de terminar sua obra, pode 

ser fundamental para a boa conclusão. Cecília Almeida Salles (2004) ressalta a 

importância de um leitor particular durante o processo de criação, uma pessoa 

escolhida pelo artista para ter um tipo de acesso preliminar às suas obras, recém-

terminadas ou em processo.  

A verificação é, muitas vezes, a fase de maior quantidade de trabalho, pois 

inicia a luta e o trabalho de dar forma final às intuições do criador. No processo 

artístico, podemos dizer que seria a execução da obra em si. Kneller aponta que, 

por vezes, esse esforço da verificação pode matar o entusiasmo do criador pelo 

que ele começou, fazendo com que perca o interesse. Nessa fase final, em 

muitos casos, o ato de verificação pode levar a novas ideias e insights, portanto, 

conduzindo o trabalho a processos de revisão que podem ser extensos e que, ao 

final, podem mudar em muito a obra. Um poema pode ter em sua versão final 

somente uma ou duas frases da inspiração original. O processo de revisão pode 

levar a ultrapassar as primeiras concepções. 

 

 Até o presente momento este capítulo permitiu-nos, através de uma 

sintética revisão bibliográfica, compreender ambos processos da mente humana: 

a memória e a criatividade, bases da reflexão desta investigação doutoral. Ambos 

se aproximam em questões relacionadas à inteligência e à cognição, pois se 
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fundem em momentos do pensamento humano. Vimos que o processo de 

rememoração é um ato de reconstrução, portanto um ato criativo. 

 O que veremos, a seguir, são estratégias de criação que permitem uma 

relação direta com o uso de memórias (episódicas, autobiográficas, processuais, 

etc) em processos artísticos. O nosso foco não está no processo de buscar as 

memórias, mas num momento seguinte, o de usá-las na elaboração de novos 

projetos, nomeadamente os artísticos. 

Trabalharemos com a questão: Quando se tem uma memória que é o 

motivo e a base para o início de um processo de criação, como esta foi 

trabalhada, atualizada e ressignificada?  

 

 

 
1.5 – A MEMÓRIA COMO PARADIGMA NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Conforme vimos no início deste capítulo, o tema da memória tem sido alvo 

de investigação de historiadores, críticos e teóricos da arte. A partir de agora 

buscaremos refletir mais diretamente sobre o tema tendo como base as questões: 

De que forma exercícios de rememoração e esquecimento se encontram presente 

na arte contemporânea? Como os artistas têm escavado suas memórias pessoais 

e coletivas para reconstruírem o passado atualizado no presente? Veremos que 

as classificações de processos mnemônicos permitem um enquadramento da 

produção contemporânea da arte, possibilitando uma melhor compreensão. 

Para Gibbons a “memória é uma das mais vitais de nossas faculdades, o 

aparelho que permite o reconhecimento (re-conhecimento), sem que os poderes 

de cognição em si permaneçam transitórios e sem moldura” (2007, p. 1).  

Por ter características escorregadias, nomeadamente a falta de certeza 

absoluta de sua fidelidade aos acontecimentos e a sua mutabilidade, o que nos 

interessa é perceber a forma que a memória é aproveitada, implementada e 

atualizada na produção artística. Ao trabalharem suas memórias pessoais, os 

artistas partilham o privado/particular/pessoal em uma esfera pública. 
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Joan Gibbons investigou o tema no seu livro Contemporary Art and 

Memory – images of recollection and remembrance (2007) onde ressalta que “a 

arte contemporânea tem aproveitado a memória de uma grande variedade de 

maneiras, que ela pode ser facilmente tomada como representante da gama de 

atitudes e uso de memória na cultura como um todo” (idem).  

Em uma primeira instância, encontramos estratégias de rememoração na 

arte contemporânea em várias dimensões como: a histórica, arquivística (através 

da documentação e ordenação em museus e instituições) e a autobiográfica. 

 
 

2. Esquema Conceitual – Memória na Arte Contemporânea 

 
  

O esquema acima apresenta o tema tratado nas suas três dimensões e já 

situa o foco de interesse desta investigação no grupo destacado na cor laranja, a 

dimensão autobiográfica, especificando os seus pormenores conceituais e 

processuais. Entretanto, veremos, num primeiro momento, alguns exemplos de 

como essas estratégias de rememoração se encontram na arte contemporânea 

num contexto global para, na sequência, focar na dimensão autobiográfica e 

como essas memórias foram experienciadas no processo artístico de artistas 

brasileiros e também mediante o jogo e o performativo na componente 

experimental dessa investigação. 
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1.5.1 – MEMÓRIA HISTÓRICA 

 

Na dimensão histórica, temos como grande tema, dentre outros, o 

Holocausto no contexto europeu do pós-guerra trabalhado por uma série de 

artistas como Anselm Kiefer, Christian Boltansky, Frans Krajcberg, entre outros. 

Os dois primeiros são filhos de sobreviventes do acontecimento (alemães e 

franceses, respectivamente) e carregam consigo o peso das memórias em seus 

familiares bem como na história do seu país, no caso de Kiefer. Portanto, 

trabalham com a memória histórica que, nos termos de Maurice Halbwachs, 

contrapondo à memória coletiva (o passado vivo em um grupo social), é “uma 

forma de conhecimento do passado, sem relação com a vivência do indivíduo” 

(2006, p. 12). Esses artistas, ao recordarem memórias coletivas, as ordenam e as 

reconstroem sobre sua percepção pessoal, mesmo que permeada pelos valores 

do grupo a que pertence. 

O terceiro artista citado, Frans Krajcberg, polaco, participou da 2ª Guerra 

Mundial, é sobrevivente e emigrou ao Brasil após o acontecimento e após perder 

todos seus familiares nos campos de extermínio. Portanto, possui uma memória 

episódica e autobiográfica inserida no contexto de uma memória coletiva: um 

misto de memória autobiográfica-episódica-traumática associada à arte como 

uma forma de rememoração e esquecimento. 

O foco dessa investigação se encontra na segunda dimensão acima citada, 

a autobiográfica (episódica e processual), a qual aborda como os artistas 

representaram suas histórias não no sentido de tradução literal de suas 

memórias, mas como narrativa pessoal através de formas alusivas e sugestivas 

do passado. Nesse caso, o artista Frans Krajcberg acima citado, que por possuir 

memórias coletivas e pessoais da Segunda Guerra Mundial, se enquadra também 

nessa perspectiva e teremos sua produção analisada mais adiante. 
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1.5.2 – MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA 

 

Gibbons aponta na literatura o texto Confissões de Santo Agostinho como 

o primeiro diário que apresenta uma escrita autobiográfica e na pintura ressalta os 

autorretratos de Rembrandt, Van Gogh e Frida Khalo como primeiras 

manifestações pictóricas. No contexto mais recente, Gibbons analisa Félix 

Gonzáles-Torres, artista américo-cubano que incorpora sua profunda experiência 

com a AIDS, que causou a morte de seu parceiro e a sua 5 anos mais tarde. Suas 

obras apresentam características minimalistas tanto na forma (como pilhas de 

papéis com textos e imagens impressos) como na disposição nos cantos da 

galeria, porém com aspectos interativos com o espectador. Obras como Untitled 

(Loverboy) (1990) ou Untitled (Ross in LA) (1991) são pilhas de papéis com textos 

neo-conceitualistas e neo-minimalistas que apresentam fragmentos de memórias 

autobiográficas que os espectadores são convidados a levarem consigo.  

 

 
Fig. 1 – Félix Gonzáles-Torres, Untitled (Loverboys) - 1991 

 

A obra Untitled (Loverboys) (1991) [fig. 1] constitui uma pilha de doces 

(rebuçados) embrulhados em papéis coloridos cujo peso totaliza a soma dos 

pesos do artista e seu parceiro, símbolo do entrelaçamento dos dois. Aqui, o 

espectador também pode pegar parte da obra e levá-la consigo, pode até comê-

la, devorá-la e não guardá-la “como um troféu”, estabelecendo assim um vínculo 

simbólico com as pessoas ali representadas.  

Por fim, sua obra “Untitled” (Perfect lovers), também trabalha com 
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características formais conceituais para representar as relações amorosas e a 

noção de amantes ideais através do uso de dois relógios idênticos colocados lado 

a lado, cujos ponteiros se movem em sincronia.  Segundo Gibbons, “enquanto 

ancoragem em sua própria relação, Gonzalez-Torres universaliza o ideal de dois 

amantes perfeitos, e deliberadamente, a fim de evitar e até mesmo distorcer as 

reações homofóbicas” (2007, p. 27-28).  

 
 

 

1.5.3 – MEMÓRIA TRAUMÁTICA 

 

Louise Bourgeois é outra artista muito conhecida também pelo fato de ter 

produzido obras que trabalham com aspectos autobiográficos marcantes e 

traumáticos em sua vida. Um exemplo é a obra A Destruição do Pai (1974), 

realizada durante o ano após a morte de seu marido, o historiador de arte Robert 

Goldwater, ou seja, um período de ajustamento psicológico intenso e de 

reavaliação. Nessa obra a artista exorciza suas memórias e medos da infância 

relacionados ao comportamento autoritário de seu pai, o qual acabou sendo 

“desmembrado e canibalizado” na mesa de jantar6. Essas questões relativas a 

esse trabalho foram apresentadas no livro Destruição do pai, reconstrução do pai 

com entrevistas organizadas por Bernadac (2000). 

Podemos dizer que Bourgeois nos apresenta obras resultantes de 

rememorações relacionadas ao que se compreende como memória congruente 

                                                 
6 “No final de 1970, Bourgeois também estava começando a analisar obras anteriores, em termos de sua 
história de vida. Isto é evidenciado em uma entrevista com Susi Bloch em 1979, em que ela fala de esculturas 
de figuras abstratas, como The Blind Leading the Blind (1947-1949) e One and Others (1955), em termos de 
"uma reconstrução do passado". No entanto, o anúncio mais explícito de sua preocupação com o 
desenvolvimento do passado é testemunhado em "Child Abuse", numa inserção na Artforum em 1982, no 
momento de sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. É aqui que Bourgeois reivindica que "tudo o que 
faço foi inspirado por minha vida precoce" e fala abertamente do efeito que ela sentiu que sua governanta, 
Sadie, teve em seus relacionamentos familiares (que Sadie tornou-se amante de seu pai, que sua mãe 
pudesse tolerar a situação e que Bourgeois se sentiu traída tanto por seu pai quanto por Sadie). No entanto, 
isso é mais do que um passeio de intriga familiar em que Bourgeois dá uma visão mais aprofundada da 
maneira que ela vê da memória em relação a sua arte: "É a atitude do poeta que nunca encontra o paraíso 
perdido e é realmente a situação dos artistas que trabalham por uma razão que ninguém consegue 
entender". A arte é o meio pelo qual ela chega a um acordo com e transcende a um passado doloroso e 
imperfeito, e memória é a base temática de suas esculturas e instalações” (GIBBONS, 2007, p. 17). 
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com o humor, ou seja, temos uma distorção na evocação com o estado de humor 

negativo causado pela morte do marido (forte presença masculina), tornando as 

memórias negativas mais prontamente disponíveis que as positivas.  

 
Fig. 2 – Louise Bourgeois, Cell – Eyes and Mirrors, 1989-93 

 

Outras obras como Twosome (1991) e a série Cells [fig. 2], que tratam de 

relações familiares e de sua casa, são exemplos para serem analisados no 

sentido de como a artista encontra uma expressão física para o ocorrido 

acompanhado de suas emoções complexas da experiência, questão importante 

para tal projeto de pesquisa: como dar forma a sentimentos e memórias? No caso 

da obra Cells, a artista cria células como prisões para representar a frustração e o 

sofrimento através da mistura de objetos pessoais com outros encontrados para 

compor a instalação que nos dá uma sensação de estranheza e complexidade. 

Diferentemente de Bourgeois, a artista Tracey Emin, embora trabalhe com 

eventos específicos (memória episódica), experiências e emoções de seu 

passado, os representa/encena de forma mais clara e explícita. A artista insere 

textos e utiliza linguagens mais populares e acessíveis aos espectadores, como o 
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vídeo caseiro, os quais partilham e testemunham tais eventos geralmente 

voltados para frustrações, humilhações, abusos psicológicos e sexuais. Dessa 

forma, assim como Kahlo e Bourgeois, Emin usa a arte como um meio de lidar 

pós-traumaticamente com tais momentos de sua vida. 

Um dos seus trabalhos Everyone I Have Ever Slept With, 1963-1995 (1995) 

[fig. 3] é provocativo no sentido de que quando, comumente, se diz "dormir com 

alguém" é um eufemismo para ter relações sexuais.  

 

 
        Fig. 3 – Tracey Emin, Everyone I have ever slept with, 1995 

 

A artista partilha de suas intimidades em torno da cama, apresentada em 

forma de uma tenda. Reflete sobre as possíveis relações que podem haver na 

cama e borda nomes de todos com quem ela dormiu (amigos, membros da 

família, bem como parceiros sexuais e fetos abortados). Ao nos depararmos com 

nomes diferentes, ficamos a pensar sobre quais possíveis histórias podem ter 

acontecido na vida da artista, deixando em aberto sua intimidade. O espectador 

interage com a obra e pode entrar e deitar para ter uma percepção ainda mais 

intimista. 

Pode-se dizer, em termos generalistas, que as obras de arte que trabalham 

com memórias traumáticas geralmente buscam, através da repetição, o seu 

esquecimento. O tema do traumático também foi abordado por Hall Foster, que, 

em seu livro The Return of the Real (1996), discute essa temática ao analisar a 

obra de Andy Warhol. Foster ressalta que a repetição em Warhol possibilita uma 

contradição entre evasão do significado traumático e ao mesmo tempo uma 
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abertura em sua direção. Ao ter como base o seminário de Lacan, O inconsciente 

e a repetição, Foster irá prescrever a definição do traumático como “um 

desencontro com o real”. 

Jill Bennet, ao tratar do mesmo tema, recorre a Foster, afirmando que este 

conceitua a relação entre arte e trauma a partir de uma noção aforística de que o 

discurso do trauma continua a crítica pós-estruturalista do sujeito por outros 

meios. Para Bennet, o tema satisfaz dois imperativos contraditórios: garantir a 

identidade e desconstruir sua fundação:  

a experiência de trauma encapsula paradigmaticamente tanto a 
experiência afetiva sem mediação direta e uma ausência de afeto, na 
medida em que é resistente ao processamento cognitivo e induz 
‘entorpecimento psíquico’ (2005, p. 5).  

 

Bennet, na sua leitura de Foster, argumenta que o tema serve como uma 

espécie de alegoria ou descritor para uma determinada postura artística, pois, 

para Foster: "muitos artistas [hoje] têm conduzido a habitarem um lugar de total 

afeto e serem drenados de afeto completamente... Esta oscilação sugere a 

dinâmica do choque psíquico (de trauma). Puro afeto, sem afeto: dói, eu não 

posso sentir nada” (FOSTER, 1996, p. 166)7. 

 

 
 

1.5.4 – FORMAS DE ESQUECIMENTO 

 

Muitos dos trabalhos com memórias pós-traumáticas são feitos, consciente 

ou inconscientemente, através de lembranças que, depois de rememoradas, são 

esquecidas. Essas questões podem ser encontradas em outro trabalho de Tracey 

                                                 
7 Bennet ainda ressalta: “Ao contrário dos defensores dos estudos do trauma que manifestam uma 
preocupação primordial com a experiência primária do trauma e com a política de testemunho, Foster não 
está preocupado em acompanhar as maneiras pelas quais os artistas visuais lidaram com trauma como um 
meio de ampliar a compreensão da natureza e experiência da memória traumática. Para ele não há nenhum 
imperativo em lidar com o trauma, a não ser na medida em que tornou-se emblemático de uma sensibilidade 
cultural contemporânea. Nesta concepção desmaterializada e radicalmente sublimada, o trauma é reduzido a 
um conjunto de funções psíquicas - torna-se uma quimera do real. Não é concebido como um evento que 
pode ocorrer ou ter um impacto no domínio da arte; não é parte da experiência do artista, exceto em um 
sentido abstrato ou figurativo, mas também não é firmemente localizado em outro lugar” (2002, p. 5-6). 
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Emin, o vídeo Why I never became a dancer (1995) [fig. 4], onde transforma uma 

experiência humilhante (abusos sexuais em sua infância por parte de seus 

colegas de colégio) em narrativa visual. A memória traumática consiste nas suas 

desilusões com os homens durante o período da sua adolescência, as quais 

levaram a artista a dedicar-se ao exercício a dança. Quando Emin participou de 

um concurso de dança, foi vaiada por seus colegas (parceiros sexuais) e retirada 

à força do palco.  

 
                                 Fig. 4 – Tracey Emin, Why I never became a  

       dancer, 6’32”, 1995 
 

No video a artista conta-nos sua história pessoal e apresenta uma narrativa 

visual com imagens de Margate, cidade onde ela viveu na Inglaterra. O vídeo 

encerra com uma dedicatória citando os nomes dos homens que conseguiram 

publicamente envergonhá-la, com a artista dançando muito alegre em um local 

vazio no centro de Londres.  

Gibbons analisa esse vídeo como sendo a “memória como reparação e 

retribuição... e mostra Emin agora no controle de um passado que uma vez 

ameaçou destruí-la emocionalmente” (2007, p. 21). Ou seja, transforma algo 

negativo, relacionado ao próprio ato de dançar, em positivo através da repetição 
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da dança em diferido – o nachträglichkeit de Freud. 

My Bed (1998) [fig. 5], outra obra da artista, consiste numa instalação que 

apresenta uma cama desfeita, com lençóis sujos, roupas íntimas e preservativos.  

 

 
                       Fig. 5 – Tracey Emin, My bed, 1998 

 

Novamente sua vida é retratada de forma esteticamente familiar e direta, 

onde as fronteiras entre arte e vida são ultrapassadas através do uso de objetos 

que possuem uma extrema autorreferência. Ao usar ready-mades, a artista recria 

sua cama onde tentou se suicidar durante 4 dias. Como uma espécie de um jogo 

de ilusão, uma reconstrução da cena (mimicry de Caillois - §2), a artista leva a 

cabo os limites entre arte e vida, deixando a dúvida ou levando todos a 

questionarem tal veracidade da instalação e a memória que esta carrega consigo, 

como testemunhas oculares da cena. 

A leitura de Joan Gibbons foi fundamental para compreender como a 

memória foi trabalhada na arte contemporânea e como existem categorias que 

podem estruturá-la.  

Nesta investigação buscamos privilegiar nossa análise em obras 

contemporâneas inseridas no contexto brasileiro. Com isso, a partir deste 

momento, iremos estreitar as perspectivas de análise focando nos aspectos 

autobiográficos (episódicos e processuais) em que esses artistas revelam, direta 

ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, em suas obras. Aqui, o 
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estudo biográfico não deve ser feito para que a obra se justifique pela vida do seu 

autor, mas para buscar informações que ajudem a compreendê-la. Quando 

possível, entrevistas com os autores foram realizadas, para que não fosse apenas 

uma especulação destas relações nas obras, embora estas, por serem obras de 

arte, estão abertas a múltiplas interpretações. Veremos primeiramente como 

essas memórias autobiográficas-episódicas-traumáticas são encontradas na 

produção do artista polaco naturalizado brasileiro, Frans Krajcberg, para, 

posteriormente, nos dedicarmos nas relações entre as memórias da infância e os 

processos artísticos na produção de alguns artistas brasileiros contemporâneos. 

 

 

1.6 – CONTEXTO BRASILEIRO – A ARTE TESTEMUNHAL DE FRANS 

KRAJCBERG E OS CRUZAMENTOS ENTRE MEMÓRIA TRAUMÁTICA E FORMAS 

DE ESQUECIMENTO ATRAVÉS DA ARTE 

 

Frans Krajcberg nasceu em Kozienice, na Polônia, no ano de 1921. 

Estudou Artes e Engenharia na Universidade de Leningrado e tornou-se oficial 

do exército polaco de 1941 a 1945, durante a II Guerra Mundial. Após a guerra 

ingressou na Academia de Belas Artes de Stuttgart, na Alemanha8. 

No ano de 1948 imigrou para o Brasil e fixou-se em São Paulo, onde 

participa, em 1951, da 1ª Bienal Internacional de São Paulo, expondo duas 

pinturas. Mudou-se para o Paraná para trabalhar como engenheiro numa fábrica 

de papel, mas acabou dedicando-se à pintura. 

A ida para o Brasil modifica a criação figurada representativa da natureza 

pintada por Krajcberg que, depois de entrar em contato direto com a natureza 

brasileira no interior do Paraná (1952-1956), acaba por se tornar expressionista. 

Muda-se para o Rio de Janeiro em 1956 e, em 1957, naturaliza-se brasileiro.  

Pode-se dizer que a sua carreira artística começou, de fato, no Brasil. O 

contato com a natureza brasileira mudou sua vida radicalmente. Como ele 

                                                 
8 Para um maior entendimento da obra do artista Frans Krajcberg, ver NORONHA, M. P., AMBRIZZI, M. L. 
(2008) nas referências.  
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próprio confessa: “Aqui eu nasci uma segunda vez, tomei consciência de ser 

homem e de participar da vida com minha sensibilidade, meu trabalho, meu 

pensamento” (2004, p. 3). 

 No Brasil ouve o reencontro com a natureza: “Se Mondrian passou da 

árvore ao quadrado, ele apenas aproveitou uma das possibilidades da árvore. 

Agora, nós devemos quebrar o quadrado para reencontrar a árvore”, diz Krajcberg 

(KRAJCBERG, 2004, p. 3). 

Sua afirmação nos faz pensar sobre o domínio do homem sobre a 

natureza, as construções e distanciamento do mundo natural. O artista afirma 

que, ao “quebrar o quadrado de Mondrian”, é preciso reencontrar a árvore, ou 

seja, a natureza. Ele mesmo a reencontra, em toda a sua materialidade: “Eu 

recolhia troncos mortos nos campos mineiros e com eles fiz minhas primeiras 

esculturas, colocando-as com a terra. Eu queria lhes dar uma nova vida” 

(RAMOS, 2005, s/p.). 

 

 

                   Fig. 6 – Frans Krajcberg, Sem título, 197- 

 

Árvores abandonadas foram utilizadas em suas primeiras esculturas, em 

Itabirito-MG, e até hoje não abandonou os pigmentos mineiros. Ao trabalhar com 

árvores abandonadas, Krajcberg achava-se muito romântico e sentiu que 
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precisava exprimir sua revolta, fazendo grandes viagens para fotografar os 

abusos das queimadas proibidas. Andou o Brasil inteiro e conheceu a sua 

riqueza natural. A natureza lhe mostrou uma vida nova, minimizando os traumas 

trazidos da Europa e passou a trabalhar, a fazer esculturas com árvores 

queimadas em incêndios florestais [fig. 6]. 

Dos anos 50 aos nossos dias, Krajcberg acumulou prêmios e honrarias. 

Sua produção artística, e principalmente suas esculturas, transformaram-se em 

permanente denúncia, um veemente protesto contra a destruição da natureza, a 

queimada e a devastação sistemática de florestas seculares.  

Em declarações que fez aos meios de comunicação, Krajcberg diz: “Tento 

mostrar como é a morte. E gritar cada vez mais para que não destruam a 

Amazônia. Vemos que por todos os cantos a destruição continua”. E questiona: 

“como vai ser a vida neste planeta? A minha exposição ocorre no momento certo 

para mostrar o que está acontecendo com a natureza” (SCHMIDIT, 2005, s/p.). 

Frans Krajcberg revela a natureza como material e como matéria da arte. 

Uma natureza desrespeitada e desfigurada pelo ser humano. Uma natureza a 

quem esse artista dá voz em suas obras. Krajcberg está numa relação com a 

natureza muito profunda, realiza suas obras diretamente com a natureza. Seria 

como uma espécie de xamã que pega os restos da natureza (destruída pelo 

homem ou em consequência da própria lei vital) os transforma e os devolve para 

ela. Este artista não cria para o humano, trabalha com o silêncio, no silêncio. 

Devolve o que é da natureza para a natureza, como se ela olhasse para a obra 

e a reabsorvesse [fig. 7]. 
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        Fig. 7 – Frans Krajcberg, Flor do Mangue, 1965 

 

Ao analisar a produção e o pensamento artístico e ético de Frans 

Krajcberg, poderíamos dizer que este artista observa e interpreta o presente 

associando-o ao seu passado vivido (2ª Guerra Mundial) e profetiza um futuro 

que não quer que aconteça. Krajcberg não está voltado somente para o futuro e 

tampouco prende-se ao passado, mas possui uma consciência dos tempos 

(passado, presente e futuro) muito mais ampla e a expressa através de sua obra 

e de suas manifestações. 

 
Eu perdi toda a minha família incinerada, mas eu nasci e tenho o 
direito de viver no mundo, neste país. É preciso saber que a 
continuarmos como vamos, a vida no futuro será um desastre! A 
minha arte decorre muito do momento em que olhando a natureza 
queimada, procuro vestígios dos rostos de minha mãe, meu pai e 
meus irmãos9 
 
As queimadas continuam, sou um homem queimado10. 

 

O que pretendemos é pensar o trabalho do artista Frans Krajcberg não só 

pelo viés de defesa do meio ambiente (como é comumente entendido no Brasil), 

                                                 
9 PÁDUA, 2005, s/p. 
10 KRAJCBERG, 2004, p. 81. 
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mas também um trabalho que está direta e⁄ou indiretamente associado à sua 

própria biografia e suas memórias. 

A paisagem, a natureza, a arte e a história entram aqui na obra desse 

artista sob a forma do regime testemunhal (texto testemunhal). O testemunho 

aqui se configura em produção de documentos para a construção da biografia 

do artista, aproximando a experiência e a memória do conjunto crítico do qual é 

constituída uma construção historiográfica.  

 
Não se prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da 
inteligência; tampouco ele é convocado por um simples ato da 
vontade. O retorno do passado nem sempre é um momento libertador 
da lembrança, mas um advento, uma captura do presente (SARLO, 
2007, p. 22).  
 

 
Neste domínio, os limites e a ética da representação apontam para a 

dupla dimensão da catástrofe da natureza e para a transposição da catástrofe 

da guerra para o meio-ambiente enquanto forma adequada do lembrar-

esquecer, fazendo da natureza um teor de fantasmagoria e uma força de 

reatualização do passado traumático. O trabalho de Krajcberg encontra-se 

alinhado nesta dimensão de uma arte com uma ética (ético-estética) das 

imagens diante da catástrofe já que suas produções, obras e imagens, dizem 

respeito, enquanto repetições, dos estados da destruição ambiental.  

Por outro lado, sua história de artista imigrante posiciona estas imagens 

noutra cadeia, onde a natureza é modo de lembrar, de esquecer e de reatualizar 

o passado traumático da história individual e coletiva do século XX e suas 

guerras.  

Assim, a escritura das obras – sua produção e registro – pode ser indicial 

dos traços dos diferentes passados, fazendo desta memória uma operação de 

síntese das diferentes guerras do século XX. A arte testemunhal seria uma 

forma de memória do trauma reunindo e unificando humanidade e natureza, na 

experiência histórica de Frans Krajcberg. Desse modo, nas linhas gerais do seu 

trajeto individual e artístico, o sujeito apresenta as marcas de uma história 

significativa na compreensão dos grandes deslocamentos do século XX e dos 
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contextos e processos migratórios que caracterizam as formações sócio-

históricas européias (noção de exemplaridade da história individual).  

Migrante europeu no contexto do Pós-Guerra e do Nazismo indo morar no 

Brasil, acabou por dar continuidade a esta trajetória de deslocamentos, num 

processo de constantes migrações internas no país. Neste procedimento de 

deslocar-se, o nômade buscou o reencontro com paisagens não-devastadas, do 

ponto de vista ambiental e ecológico. Fazendo deste trajeto uma forma de 

expressão política e artística, os enfrentamentos com as devastações, 

queimadas e a destruição de paisagens naturais foi tratado pelo artista na forma 

de manifestos, de documentação visual (fotografia) e de obras artísticas11.  

Os gestos de recolher os troncos queimados, tirar suas partes mais 

queimadas, pintar-lhes, como uma espécie de “curar as feridas”, de um ato de 

“cuidar e acariciar” deslocados do contexto familiar para o ambiental, levam-nos a 

encontrar aqui a noção de Nachträglichkeit (ação diferida) de Freud, já visto neste 

capítulo. Ainda esses deslocamentos são exemplos da correspondência entre 

campos performativos e do conceito de transferência apresentado no segundo 

capítulo. Trata-se também de um testemunho, nos termos de que lembrar-

esquecer são operações presentes na produção desta obra artística. O artista 

esquece para lembrar e lembra para exorcizar e esquecer. 

Eis a noção de trauma e a presença da função testemunhal da/na arte 

enquanto via de reatualização por meio da repetição e do deslocamento 

imagético, produzindo uma diferença em relação ao passado e aos modos de 

sua reescritura, implicando-se de formas diferentes em nosso presente, 

afigurando-se neste movimento as posições políticas, éticas e estéticas na 

história individual (biográfica), num princípio de história ativa (engajamento 

subjetivo). 

O desolamento e a empatia promovida diante do mundo natural 

devastado operam no artista como um reencontro de sua história familiar, 

                                                 
11 Cabe aqui ressaltar a importância da recuperação de documentos escritos, tais como os Manifestos 
produzidos. Dentre os documentos artístico-político-históricos de grande relevância encontram-se o Manifesto 
do Rio Negro, de Pierre Restany e o Arte-Amazonas, uma expedição artística, de Alfons Hug. O manifesto foi 
escrito na presença de Frans Krajcberg e é datado de 3 de agosto de 1978. (KRAJCBERG, 2004) 
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ultrapassando o relato memorialístico (e testemunhal, no sentido de relato de 

exorcismo) e transformando a memória em um meio para a ação, ampliando o 

seu entorno para um âmbito pretendido universal – o dos crimes cometidos 

contra o planeta. Tal como Krajcberg nos diz: 

O fogo é a morte, o abismo. O fogo continua em mim desde sempre. A 
minha mensagem é trágica: mostro o crime. A outra face de uma 
tecnologia sem controle é o abismo. Trago os documentos, os reúno e 
acrescento: quero dar à minha revolta o rosto mais dramático e mais 
violento. Se pudesse pôr cinzas por toda a parte, estaria mais perto 
daquilo que eu sinto. Que haja na minha obra reminiscências da 
guerra, no inconsciente, certamente. Com todo este racismo, este anti-
semitismo, não poderia fazer outra arte (2005, p. 8) 

 

No jogo entre memória (rememoração) e esquecimento, os testemunhos 

funcionam, em muitos contextos, como formas de exorcismo e de 

compartilhamento entre os vencidos, mecanismo de socialização ressentida. Tal 

como apontou Nietzsche nas suas leituras para a História, o esquecimento é 

uma força ativa e pode ser pensado, nos termos do historiador, enquanto 

mobilizador de uma memória do futuro e não apenas uma rememoração do 

passado12. Deslocando-se física, linguística e artisticamente, Krajcberg promove 

um deslocamento visual e de contextualização, e suas obras podem ser lidas, 

historicamente, enquanto outras histórias da guerra mundial e do século XX e 

XXI. 

Neste sentido, instaura-se efetivamente um pensamento associativo e por 

analogias entre imagens, nas quais o artista não recusa o passado – “não se 

prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da inteligência”– mas 

tampouco o convoca – “tampouco ele é convocado por um simples ato da 

vontade” (SARLO, 2007, p. 9). Ele passa a contar o passado a partir de imagens 

do presente, não como momento de liberação das lembranças, mas enquanto 

um enovelamento no tempo presente (idem). Desse modo, a história da guerra 

não se traduz em imagens documentais ou em textos que reclamam o direito de 

                                                 
12 A reflexão acerca da rememoração e do esquecimento pode ser também sentida na leitura dos temas do 
arcaísmo no discurso freudiano e na sua formulação do tempo presente. O arcaico, em Freud, desenvolve-se 
na direção de não ser apenas compreendido na direção de uma atualização do passado (o do recalque), mas 
também como forma de projeção para o futuro, instaurando um presente que é sempre um jogo entre futuro 
do pretérito e um futuro do presente.  
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lembrar, mas enquanto um assalto da lembrança no tempo presente, 

preenchendo-o por imagens associadas. 

A lembrança insiste por que de certo modo é soberana e incontrolável 
(em todos os sentidos dessa palavra). Poderíamos dizer que o 
passado se faz presente. E a lembrança precisa do presente porque, 
como assinalou Deleuze a respeito de Bergson, o tempo próprio da 
lembrança é o presente: isto é, o único tempo apropriado para lembrar 
e, também, o tempo do qual a lembrança se apodera, tornando-o 
próprio (SARLO, 2007, p. 10). 

 

Através de seu trajeto migratório e artístico, do seu impulso nômade, há 

um reencontro de uma guerra com tantas outras guerras.  

O artista não abandona o passado, mas tampouco o faz de motivo de sua 

existência, traduzindo o passado no presente, nas novas formas da guerra e da 

devastação – o Holocausto (pós-nuclear e as condições catastróficas 

planetárias) – que proliferaram no século XX. 

O que está amalgamado na biografia do artista Frans Krajcberg são as 

figuras da modernidade do emigrado (figura ideal do Romantismo), o viajante, o 

estranho, o sobrevivente das diferentes guerras do século XX, não apenas como 

a forma do testemunho do artista (os relatos, as memórias e o seu 

compartilhamento), mas como operador de um deslocamento (nomadismo, 

migração) para uma complexa noção de arte-testemunho, documentação que 

propicia compartilhamento das experiências trágicas e empatia da tragédia para 

com o sentimento do mundo. Assim, faz do esquecimento da história pessoal um 

modo de relembrar, traduzindo (transcriando) as memórias de guerra através 

dos documentos da natureza.  

Eis a figura do artista traumatizado que reúne em sua biografia a 

experiência (do mundo vivido), o relato (o testemunho), um princípio de 

historicidade e de narratividade que não se contenta em mostrar o passado, mas 

que, ao deslocar-se espacial-temporalmente, reconta o passado traduzindo-

transcriando, promovendo outros conjuntos de representações visuais-culturais 

enunciam a destruição da Terra evocam a Guerra (alegorização), num jogo de 

analogias-associações-empatias-afinidade eletivas. 
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Vimos que a dimensão testemunhal da/na arte em análise está associada 

à teoria do trauma, permitindo as associações visuais entre as imagens da 

Guerra e as imagens da devastação do mundo natural. Estas duas dimensões 

se enfrentam com as memórias do indivíduo e com as tradições artísticas 

encerradas na figura conceitual da paisagem e no entendimento de sua 

capacidade para colocar em cena um princípio trágico. 

Com isto podemos pensar outro modo para a escrita de uma biografia 

histórica, para o entendimento da obra e do artista através de seu trajeto 

histórico, do resgate de suas memórias. 

Esta não seria apenas a coalização de fatos, mas um tipo de história 

conceitual (história do conceito de paisagem) e uma história epistemológica (no 

sentido do entendimento das noções de trauma, de memória e de história). O 

artista traumatizado do século XX não apenas elenca os estados do sublime 

provocados pela sensação de um “infinito no finito” e a melancolia daí advinda. 

Ele não se contenta em convocar o pathos. Ele pretende afirmar um ethos, uma 

ética para as representações que deverão ser eleitas, oscilando entre princípios 

políticos e tradições estéticas. A noção de contemplação desinteressada vai 

sendo substituída por um senso trágico e uma tomada de posição (Romantismo) 

e de ação (tempo recente). Nestes termos, o viajante dado como estranho e o 

sem-lugar (nômade da atualidade) amplificam o seu campo de presença e de 

pertencimento. O testemunho é uma forma não apenas de atestar (o “eu vi, eu 

estive aqui”), de testamenteiro (registrar a destruição, o desaparecimento, bem 

como os grandes locais sagrados e intocados), mas também de compartilhar e 

de posicionar-se.  

Diante da dor dos outros, parafraseando Susan Sontag, o testemunho 

desta obra pertence já ao plano do fim das hierarquias entre as formas vivas e 

inanimadas, reencontrando o pleno senso trágico de nosso isolamento não 

somente diante dos outros, mas testificar o isolamento da espécie humana em 

relação a todo o resto, fazendo o caminho na direção de uma estética da 

“contemplação interessada”. 
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1.7 – MEMÓRIA PROCESSUAL EM PROCESSOS ARTÍSTICOS 

 

As recordações dos gestos e procedimentos físicos para se realizar uma 

ação correspondem à memória processual. 

Pode-se dizer que em toda atividade artística o seu autor recorre às suas 

memórias processuais como a manipulação de uma ferramenta para esculpir um 

bloco de mármore, a forma como se segura um pincel para conseguir tal efeito 

visual com a precisão da pincelada, etc. 

Vimos em Krajcberg que os gestos cotidianos de acariciar, cuidar, curar e 

limpar foram deslocados/transferidos para os processos de esculpir, revelando 

esse caráter performativo em seu trabalho (§2). 

Em alguns casos, essa memória processual é adquirida na infância e se 

encontra incorporada nos gestos e na linguagem dos artistas como poderemos 

ver na francesa Louise Bourgeois e no português Alberto Carneiro, mas também 

nos brasileiros Efrain Almeida, Anna Maria Maiolino e Laerte Ramos. 

Em Bourgeois temos um saber técnico/manual adquirido na sua infância e 

adolescência pois ela vivia na oficina de tapeçaria de seu pai. Os atos de reparar 

tapeçarias aparecem de forma metafórica e simbólica em seus trabalhos têxteis 

[fig. 8], onde se apresentam como um desejo de “reparação” da sua memória e 

de seu passado - ela recorre à tecelagem como uma narração de si mesma: "Eu 

vim de uma família de oficinas de reparação. A aranha é uma reparadora. Se 

você bate na teia da aranha ela não fica louca, ela tece e repara" (BERNARDAC, 

2009, p. 47). 
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Fig. 8 – Louise Bourgeois, Spider, 2007 

 

Alberto Carneiro carrega uma experiência com os ateliês de escultores 

santeiros e aproveita o conhecimento de materiais, ferramentas e técnicas que se 

prolongam em sua produção artística, mas com uma linguagem distinta. Segundo 

o artista: “a minha experiência como santeiro permitiu-me conhecer intimamente o 

material em que trabalhava; serviu-me para entrar nele, vivê-lo pelo lado de 

dentro” (in: ROSENDO, 2007, p. 66). Quando criança viveu em um cotidiano rural 

e essa memória da natureza segue nos seus trabalhos: 

Relativamente ao modo como a obra nasce, um dos aspectos 
fundamentais tem a ver com a memória, é um trabalho sobre o tempo. 
(...) O corpo da terra, a minha relação, ou melhor, a permanência das 
relações que tive ao longo do tempo com as coisas da terra, com a 
matéria fundamental, tome ela que aspecto tomar. Há uma reconversão 
constante desse tempo e a própria memória surge-me como um tempo 
recuperado. Como consciência de uma vivência profunda que tem que 
ser transportada (in: BARROSO, 1989, p. 8). 

 

Para além das memórias processuais que Carneiro incorpora em seus 

trabalhos artísticos, encontraremos uma obra particular que se refere diretamente 

a uma memória de sua infância, onde este reconstrói o ambiente onde o episódio 
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ocorreu. Essa memória tornou-se um marco, uma virada na produção do artista 

no momento da criação de O Canavial: memória-metamorfose de um corpo 

ausente (1968) [fig. 9]. 

 
                                  Fig. 9 – Alberto Carneiro, O Canavial: memória- 
                                  metamorfose de um corpo ausente, 1968 
 

A respeito dessa obra Carneiro afirma: 

O Canavial é na minha obra o momento da grande revelação. Sei o 
momento exacto em que apareceu, a 12 de Dezembro de 1968 às 
14h30 no meu quarto em Londres. Apareceu como um flash, e o título 
da obra também apareceu imediatamente (O Canavial: 
memória/metamorfose de um corpo ausente) e tem efectivamente a ver 
com a minha primeira experiência sexual, isto é, com a minha primeira 
noção de sexualidade que decorre de uma brincadeira de crianças. Foi 
uma espécie de acordar, uma coisa que se impôs imediatamente, ou 
melhor, que criou um pólo complementar em relação àquilo em que eu 
estava então profundamente envolvido que era a cultura erudita. Foi 
uma chamada para qualquer coisa que tinha a ver com uma experiência 
estética de outra ordem. É por isso que “O Canavial” é para mim uma 
obra fundadora. Não tanto por muitas pessoas pensarem que é uma 
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obra muito apelativa, do ponto de vista da forma, mas porque também é 
associada àquela outra dimensão13.  

 

Durante um momento de crise artística, essa anamnese vem como um 

momento de ruptura e regresso às suas origens de experiências estéticas14. 

Assim como este artista português, uma série de artistas brasileiros 

trabalha, em grande parte de sua produção, com memórias episódicas e 

processuais relacionadas à sua infância. Veremos, primeiramente, como as 

relações entre memória, infância e processos criativos foram entendidas por 

autores como Freud e Bachelard, para que, em seguida, possamos analisá-las 

em obras contemporâneas brasileiras. 

 

 

1.8 – MEMÓRIA, INFÂNCIA E CRIATIVIDADE 
 

Um grande paradoxo está associado aos nossos devaneios voltados 
para a infância: esse passado morto tem em nós um futuro, futuro de 
suas imagens vivas, o futuro do devaneio que se abre diante de toda 
imagem redescoberta (BACHELARD, 1988, p. 107).  

 

                                                 
13 Alberto carneiro é citado por Alexandre Melo – “O viandante esclarecido”, Alberto Carneiro. Funchal, 
Lisboa: Museu de Arte Contemporânea – Fortaleza de São Tiago, Porta 33, Assírio & Alvim, 2003, p. 18. 
14 Essa obra de Alberto Carneiro foi o foco da investigação desenvolvida Catarina Rosendo, no Instituto de 
História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Para Rosendo: “o modo como estes dados estão 
enunciados estabelece uma correspondência estreita entre 1937 e 1968, pois eles referem ao nascimento de 
Alberto Carneiro e sugerem a inferência de um segundo nascimento que ocorre na segunda datação e por 
intermédio da anamnese. A relacionar o seu nascimento real e o seu re-nascimento está a natureza, ou 
melhor, o manuseio das matérias na natureza que, terminando aos 21 anos, quando cessa de “viver 
ruralmente”, se transforma em reminiscência. 1968 é o ano em que a analogia matéria/memória surge 
duplamente com a evidência de um dado biográfico fundamental do escultor e em todo o seu espectro de 
possibilidades plásticas. A anamnese traz consigo, também, a aquisição consciente de uma auto-biografia, 
que é o elemento que situa o escultor num espaço/tempo concreto e sensível. O canavial... é a obra que, 
reportada directamente a uma vivência também ela concreta e sensível, possibilita  a emergência do autor. 
Porque, antes desta aquisição de uma autobiografia, verifica-se, como já vimos no primeiro capítulo, a 
ausência de um sentido claro para o seu trabalho – e como diz Foucault, “a ausência é o lugar primeiro do 
discurso”. Parece possível agora entender de que modo os dados pessoais presentes na obra de Alberto 
Carneiro, bem como as suas declarações sobre a sua origem e/ou mistério não implicam, por si só, o estudo 
do seu trabalho com base num registo biográfico e/ou subjectivo. A obra de arte surge, para Alberto Carneiro, 
como intrinsecamente real (porque assenta nas coisas e nas matérias que envolvem a sua presença no 
mundo, mesmo quando trabalhada na sua condição de imagem, como iremos ver), autêntica (porque é o 
resultado imediato da sua relação simultaneamente física e imaginante com a matéria) e necessária (é com 
ela e através dela que o escultor se reconhece enquanto tal, reconstituindo a sua biografia em termos 
artísticos e adquirindo existência para si mesmo)”. (ROSENDO, 2007, p. 115). 
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Até o momento pudemos perceber a complexidade do tema da memória e 

suas relações com os processos criativos na arte contemporânea. Por ser uma 

área de estudo ampla nas suas variações de memória histórica, traumática, 

arquivística, coletiva e pessoal, nosso foco de investigação será voltado, tanto 

analítica quanto experimentalmente, às memórias processuais e episódicas da 

infância. A infância é vista como um momento de intensas experiências e 

descobertas cognitivas e sensoriais através das relações com familiares e 

amigos, na escola, em brincadeiras coletivas e solitárias. 

Essa tese parte do pressuposto que é possível identificar ferramentas 

criativas baseadas num recurso controlado de processos mnemônicos, como a 

regressão, a imitação, a transferência, a repetição ou a substituição, assim como 

na teoria do jogo, capazes de se atualizarem em práticas artísticas específicas. 

Ao investigar a própria infância, não se trata de resgatar aquele “olhar 

inocente”, sem “preconceitos” que uma criança possa ter, mas de olhar com os 

olhos de um adulto para sua própria infância, buscando ações e gestos que 

possam vir a ter uma carga expressiva numa produção artística. 

Veremos com Freud e Bachelard que a infância segue presente na vida do 

adulto através de devaneios ou de fantasias e que, os gestos, prazeres e as 

brincadeiras não são anulados, mas são substituídos. Esses autores apontam a 

infância como um potencial criativo no adulto, tal como poderemos ver de forma 

direta ou indireta, através da análise de produções artísticas contemporâneas. 

 

 

1.8.1 – A INFÂNCIA E O BRINCAR COMO POTENCIAL CRIATIVO 

 

Ao refletir sobre os devaneios, sobre a infância e os escritores criativos, o 

texto de Freud (1970) apresenta, de uma forma ampla, as possibilidades de 

vermos a infância como o momento em que aparecem os primeiros gestos 

imaginativos: 

Será que deveríamos procurar já na infância os primeiros traços de 
atividade imaginativa? A ocupação favorita e mais intensa da criança é 
o brinquedo ou os jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar 
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toda criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo 
próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de uma nova 
forma que lhe agrade? (1970, p. 135). 

 

Poderíamos, portanto, pensar a nossa própria infância como fonte de 

reflexão para a criação artística? Isso se daria somente através da rememoração? 

Quais as relações entre o processo criativo e a infância? Freud complementa:  

O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um 
mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe 
uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação 
nítida entre o mesmo e a realidade. A linguagem preservou essa 
relação entre o brincar infantil e a criação poética (1970, p. 136). 

 

Neste sentido, Freud aponta uma continuidade da infância no trabalho do 

artista, que pode estar presente de forma consciente ou não e através da busca 

de tais memórias para atualizá-las em seus processos criativos. Essas 

lembranças podem ser evocadas e (re)constituídas por diversos meios como 

fotografias, diários, objetos, bem como através de sentidos que não somente o 

oral ou visual (mas também através do olfato, do tato e do paladar) e também 

através das relações com pessoas que se fizeram presente em determinados 

momentos dessa memória durante a sua constituição.  

Bachelard irá clarificar esse ato consciente de rememoração como um 

potencial criativo: 

Então o tempo se aprofunda, as imagens e as lembranças se reúnem. 
O sonhador inflamado reúne o que vê ao que viu. Conhece a fusão da 
imaginação com a memória. [...] Por conseguinte, a fantasia da chama, 
tão unitária a princípio, torna-se de abundante multiplicidade 
(BACHELARD, 1989, p. 19).  

 

A identificação dessa chama que se torna um potencial múltiplo no 

processo criativo foi trabalhada em autores dos estudos teatrais. Stanislavski 

desenvolveu sua teoria com base nas memórias físicas e experiências pessoais e 

criou o “sistema”, que se embasava na colaboração que o ator dá à personagem 

com suas imaginações, espírito interior e ações físicas como conceitos chaves 

para a interpretação. Assim as possibilidades expressivas do ator são 

potencializadas por essa aproximação entre memórias de si e constituição da 
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personagem, num contínuo processo de renovação entre ambos, proporcionando 

aí a ato criativo. Através das recordações pessoais o ator recria nas ações físicas 

tais experiências significativas. 

Sobre os insights (percepções) do presente que remetem às lembranças 

do passado para constituírem um projeto criativo, especificamente ao falar sobre 

os escritores criativos, Freud argumenta: “uma poderosa experiência no presente 

desperta no escritor criativo uma lembrança de uma experiência anterior 

(geralmente de sua infância), da qual se origina então um desejo que encontra 

realização na obra criativa”. Desta forma, a “própria obra revela elementos da 

ocasião motivadora do presente e da lembrança antiga” (1970, p. 136). 

Esta investigação parte deste pressuposto: o de que na fusão entre 

imaginação e memória (da infância), através do olhar presente (atualização), se 

torne abundante multiplicidade de gestos de criação. 

Bachelard defende a existência de uma infância eterna em seu livro A 

poética do devaneio (1988), infância essa que é um componente da alma 

humana, que está fora da história, uma existência real nos momentos de 

devaneio (uma existência poética). O autor nos fala sobre a importância do 

devaneio, típico da infância solitária, para a obra de artistas. 

Com isso, além de influências artísticas, históricas, sociais, científicas e 

políticas, que passam pela formação dos artistas resultando no processo criativo, 

com Bachelard vemos a importância também da infância para o imaginário 

artístico, pois, para ele “a infância, soma das insignificâncias do ser humano, tem 

um significado fenomenológico próprio, um significado fenomenológico puro 

porque está sob o signo do maravilhamento” (1988, p. 122). Assim, teríamos a 

infância como lugar privilegiado fenomenologicamente, fonte das primeiras 

percepções intuitivas, únicas para cada ser humano e como condição universal 

por excelência. A infância ocupa, portanto, espaço privilegiado na vida de 

qualquer indivíduo, pois está em sua origem e na da humanidade. 

O brincar é condição fundamental para essas descobertas do mundo para 

a criança. A brincadeira na infância tem um grau de seriedade por parte da 
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criança, que não distingue o que é sério do que é brincadeira como demonstraram 

Freud e Winnicott.  

Para Winnicott (1975, p. 76) o brincar não é a realidade psíquica interna, 

mas não é também o mundo externo. A criança, ao brincar, manipula objetos ou 

fenômenos da realidade externa a serviço da realidade interna. No brincar, a 

criança manipula fenômenos externos escolhidos com significado e sentimentos 

oníricos.  

Freud, ao analisar as oposições entre brincar e realidade na infância e na 

fase adulta, nos diz que 

Existe uma outra circunstância que nos leva a examinar por mais alguns 
instantes essa oposição entre a realidade e o brincar. Quando a criança 
cresce e pára de brincar, após esforçar-se por algumas décadas para 
encarar as realidades da vida com a devida seriedade, pode colocar-se 
certo dia numa situação mental em que mais uma vez desaparece essa 
oposição entre o brincar e a realidade. Como adulto, pode refletir sobre 
a intensa seriedade com que realizava seus jogos na infância, 
equiparando suas ocupações do presente, aparentemente tão sérias, 
aos seus jogos de criança, pode livrar-se da pesada carga imposta pela 
vida e conquistar o intenso prazer proporcionado pelo humor (1970, p. 
137). 

 

O brincar para a criança estaria como a concentração e o interesse para o 

adulto. Se Freud nos diz que o humor nos adultos seria uma espécie de herança 

da infância, Baudelaire irá nos falar de um estado de convalescença-artística em 

que “o convalescente goza, no mais alto grau, como a criança, da faculdade de se 

interessar intensamente pelas coisas, mesmo por aquelas que aparentemente se 

mostram mais triviais”. A criança, para o Baudelaire, vê tudo como uma novidade, 

está sempre inebriada, “é a curiosidade profunda e alegre que se deve atribuir o 

olhar fixo e animalmente estático das crianças diante do novo, seja o que for, 

rosto ou paisagem, luz, brilhos, cores, tecidos cintilantes...” (1995, p. 856). 

No decorrer natural dos anos de vida, podemos dizer que somos 

condicionados a deixar algumas ações que realizamos na infância, por questões 

da própria evolução e amadurecimento do ser humano. Isto não quer dizer que 

gestos e comportamentos são apagados, mas sim substituídos ou deslocados 

para outros contextos de formação do sujeito. O constante maravilhamento que 
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tínhamos quando crianças, o aprendizado pelos sentidos, pela experiência e pela 

descoberta, vão sendo substituídos pela razão e pelo senso comum, pelas ordens 

e categorias já constituídas no mundo. 

Freud (1970) afirma que não deixamos de fazer as coisas que fazíamos 

quando criança, como brincar aqui discutido, mas que trocamos e/ou as 

substituímos: 

Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer 
que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente humana 
sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer 
que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas 
trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na 
verdade, a formação de um substituto ou sub-rogado. Da mesma forma, 
a criança em crescimento, quando pára de brincar, só abdica do elo 
com os objetos reais; em vez de brincar, ela agora fantasia. Constrói 
castelos no ar e cria o que chamamos de devaneios (1970, p. 138). 

 

Sendo o devaneio um estado de espírito de quem se deixa levar por 

lembranças, sonhos e imagens, Bachelard associa as primeiras visões da infância 

ao devaneio: “quando sonhava em sua solidão, a criança conhecia uma existência 

sem limites. Seu devaneio não era simplesmente um devaneio de fuga era um 

devaneio de alçar vôo” (1988, p.94). Neste sentido, não se trata de alienação, 

mas o par de asas seria uma ferramenta para explorar a realidade, bem como 

revela uma capacidade de imaginar, complementando a razão dos limites 

culturais, e buscando a liberdade: “na nossa infância, o devaneio nos dava 

liberdade” (1988, p. 95). 

Este estado de liberdade, relacionado à exploração das memórias da 

infância no processo artístico, nos permite pensar que o devaneio possibilita criar 

novas ações, conceitos, idéias e estabelecer outras relações, característica do 

processo criativo que busca a profundidade e expansão, objetivo principal dessa 

investigação. 

Na busca por esse reencontro com a espontaneidade e experimentação 

sem limites e preconceitos (artísticos, conceituais e estéticos) no processo 

criativo, mesmo que todos os conhecimentos estejam acumulados, Bachelard 

aponta o devaneio como um canal de comunicação entre a criança e o adulto, 
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visto que “uma infância potencial habita em nós quando vamos reencontrá-la nos 

nossos devaneios” (1988, p. 95). 

O “ser do devaneio” (o arquétipo da criança) não foi afetado pelo passar do 

tempo, existe em sua liberdade primordial e “atravessa sem envelhecer todas as 

idades do homem, da infância à velhice” (1988, p. 96). Partimos da hipótese de 

que o devaneio nos religa a esse ser, trazendo-o de volta ou conduzindo-nos a 

ele como memória-imagem ou talvez potência: 

Quando esse devaneio da lembrança se torna o germe de uma obra 
poética, o complexo de memória e imaginação se adensa, há ações 
múltiplas e recíprocas que enganam a sinceridade do poeta. Mais 
exatamente as lembranças da infância feliz são ditas com uma 
sinceridade de poeta. Ininterruptamente a imaginação reanima a 
memória, ilustra a memória (1988, p. 20).  

 

Nesta tese, partimos da hipótese de que as vivências da infância são 

fundamentais para os processos criativos, sobretudo nos processos artísticos, 

pois a infância é o berço deste “ser do devaneio”, e o devaneio é a própria 

capacidade de imaginar, de pensar por imagens15.  

Sobre o desejo de rememorar momentos da infância através de devaneios 

e fantasias para o desenvolvimento de um processo de criação, vemos em Freud, 

em consonância com o pensamento de Bérgson, um esclarecimento sobre tal 

relação: 

 
A relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante. É 
como se ela flutuasse entre três tempos - os três momentos abrangidos 
pela nossa ideação. O trabalho mental vincula-se a uma impressão 
atual, a alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de 
despertar um dos desejos principais do sujeito. Dali, retrocede à 
lembrança de uma experiência anterior (geralmente da infância) na qual 
esse desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro que 
representa a realização do desejo. O que se cria então é um devaneio 
ou fantasia, que encerra traços de sua origem a partir da ocasião que o 

                                                 
15 Conforme veremos no Capítulo 3, onde encontramos a componente experimental desta investigação, não 
se trata de resgatar ações da infância que são ligadas diretamente à arte, como fazer desenhos e pinturas 
nas aulas de arte da escola, mas de buscar capacidades expressivas em momentos importantes da infância, 
tanto afetivos em relação às brincadeiras coletivas e aos momentos de devaneios solitários, bem como 
ações, gestos e comportamentos que constituíram experiências de trocas e que resultaram na idade adulta. 
Dessa forma, buscar-se-á, através da memória-imagem-ação, potencializar tais lembranças ao materializá-
las em gestos artísticos, em propostas que partem do jogo como estratégia de criação artística (conforme 
aprofundaremos no segundo capítulo). 
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provocou e a partir da lembrança. Dessa forma o passado, o presente e 
o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une (1970, p. 140). 

 
Veremos como as memórias da infância, quer estejam presentes na própria 

biografia do artista ou mediante uma memória compartilhada, através desse 

entrelaçamento de tempos, se encontram presente na produção de alguns artistas 

brasileiros. Para além do tema da infância presente nessas obras, as que tenham 

relação com as memórias processuais e episódicas serão nosso foco de 

investigação. 

 

 

1.8.2 – MEMÓRIAS DA INFÂNCIA E A PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA DA ARTE BRASILEIRA 

 

As fontes e bases para o processo de criação artística são incontáveis. 

Dentre as relacionadas à subjetividade, direcionamos nossa investigação à 

infância. Tal interesse se justifica também por essa concepção: 

São as experiências da infância que fornecem a base para a 
aprendizagem e a criatividade ulteriores. Por meio das mais precoces 
percepções do mundo, a pessoa adquire algumas das idéias, imagens e 
metáforas básicas que, mais tarde, vão estruturar suas experiências no 
mundo e os sentidos que dão a este. (GULLESTAD, 2005, p. 526) 

 

O filósofo e esteta Marc Jimenez chama a atenção para os estudos nesta 

área: 

os aspectos mais contemporâneos das pesquisas plásticas atuais, e em 
especial do trabalho sobre estes materiais, menos palpáveis que 
recentemente, porém onipresentes nas obras dos jovens artistas, tais 
como o tempo, o movimento, o espaço, a memória, o vestígio... 
(JIMENEZ, 2003, p. 61) 

 
Para além dos autores como Joan Gibbons e Lisa Saltzman que 

investigaram estratégias de rememoração presentes na arte contemporânea 

conforme vimos no início deste capítulo, temos a brasileira Katia Canton, curadora 

e crítica de arte, que aponta a presença dessas categorias de subjetividade 

presentes na arte contemporânea brasileira: “a memória, física e psíquica, 
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garantia maior e nossa condição humana, torna-se também uma das principais 

molduras da criação artística contemporânea” (2001, p. 43).  

Através da seleção desses artistas brasileiros que veremos a seguir, 

buscamos investigar a memória não somente como tema e figuração, mas como 

referência, conceito ou matéria da arte. Temos como questões de partida: Como 

os artistas valem-se de suas memórias pessoais para contribuir no processo de 

criação? Como se dá o deslocamento/transferência desses atos em obras? 

Veremos que esses artistas, Lia Menna Barreto, Efrain Almeida, Anna 

Maria Maiolino e Laerte Ramos possuem o que Tulving (1989) chamou de 

consciência autonoética, ou seja, uma autoconsciência que permite ao indivíduo 

que lembra refletir sobre os conteúdos da memória episódica e transformá-los em 

processos e obras. Essa consciência se dá de forma espontânea ou através de 

questionamentos externos que os levam a refletir sobre seu processo de criação. 

 

 

1.8.2.1 – LIA MENNA BARRETO – DA AUSÊNCIA ÀS TRAMAS DA MEMÓRIA 

 

Lia Mascarenhas Menna Barreto (Rio de Janeiro, 1959), tem a infância 

como temática na sua produção desde a década de 1980. Apropriou-se de 

objetos do universo infantil, especialmente bonecos e bichos de pelúcia ou de 

plástico. Mediante os atos de desconstrução (através da mutilação) e de 

reconstrução (por agregação e costura dos fragmentos) essas formas causavam 

estranhamento e repulsão, devido ao gesto perverso de destruição ou mutilação 

de objetos que trazem consigo uma memória partilhada do lúdico, do delicado e 

do brincar infantil [fig. 10]. 

Os brinquedos utilizados pela artista nos remetem aos momentos de 

ludicidade, fantasias, fantasmas e histórias por nós vividos quando crianças. 

Brinquedos que evidenciam a necessidade do toque, da manipulação, assim 

como a criança que apreende e conhece o mundo através de seu corpo.  
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           Fig. 10 – Lia Menna Barreto, Pele de boneca, 2009 

 

 A crítica de arte Lisette Lagnado, no texto “A vida silenciosa” que analisa a 

produção desta artista brasileira, aponta: “Nesse universo do inquietante familiar, 

povoado de sombras e sinistros, é conhecida a curiosidade da criança que, em 

busca da alma de sua boneca, desmonta-a para sondar os segredos de sua 

interioridade”16.  

 No entanto, Lagnado ressalta que o trabalho de Lia Mena Barreto tem sido 

muito associado às metáforas da infância:  

se para uma criança uma boneca impõe uma experiência de vida, para 
o artista às vezes é apenas um boneco. Trata-se de extrair uma 
objetividade do trabalho de Lia Menna Barreto, isentando-o de uma 
série de metáforas correlatas ao imaginário da infância, às brincadeiras 
e à crueldade, em última instância, de todo um vocabulário determinado 
a explicar o funcionamento da sexualidade (2000). 

 

A artista afirma: “um dos pilares da minha obra é o retomar desses 

movimentos infantis, desmontando e remontando objetos, mas agora observando 

com um olhar adulto. Penso que a minha obra começou assim” (in: SERRANO, 
                                                 
16 Trecho do texto de apresentação do catálogo da exposição de Lia Menna Barreto, em 2000, na galeria 
Camargo Vilaça em São Paulo, SP. Disponível em: http://lia-mennabarreto.blogspot.pt/2008/02/lizzete.html . 
Consulta: 10/11/2013. 



 87 

2000). Entre o texto crítico e a intenção do artista podem existir algumas lacunas: 

a obra pode ser vista por vários prismas e está aberta a isso independente da 

concepção de ambos. 

Como esta investigação doutoral não pretende analisar obras que têm, 

necessariamente, como temática a infância, mas as memórias da infância como 

origem do processo de criação da obra, foi possível, através de uma entrevista 

realizada por e-mail, entender melhor essas questões relativas à infância em sua 

produção. Questionada sobre como foi sua infância e se, de alguma forma, ela 

está presente em seus trabalhos, a artista afirma: 

Minha infância não foi abarrotada com objetos coloridos, peludos nem 
com bonecas como acontece no meu trabalho de artista. Eu morava no 
interior de São Paulo, numa cidade onde só fazia calor, e tinha 4 
irmãos. Eu e meus irmãos vivíamos subindo em árvores de frutas, 
andando de bicicleta, nadando na piscina do clube e, nos fins de 
semana, íamos nadar nas margens do rio Paraná. Me lembro de ser 
bem moleque andando descalça e adorando viver. 
Com 13 anos vim morar em Porto Alegre. Com mais ou menos 26 anos, 
começo a trabalhar em arte e sinto uma atração enorme pelas pelúcias 
e bonecas e escolho esses objetos como meu material de trabalho. 
Objetos que eu não tive na infância. O que me atraiu nesse material é 
que ele era barato, fácil de manusear abrir/fechar/quebrar/unir. Era 
muito colorido e divertido. A maneira com eu manipulo esses materiais 
na minha profissão é de uma artista plástica adulta que vê os objetos 
usados pelas crianças com outras possibilidades plásticas17. 

 

 Através de suas palavras, identificamos que o seu processo de criação se 

dá pela ausência de memórias relacionadas às brincadeiras com bonecas, ou 

podemos cogitar a presença de uma memória implícita, onde não há a 

consciência de breves momentos relacionados a isso, ou até mesmo como 

memórias reprimidas18. O ato de criação aqui pode ser entendido, ao manipular 

esses brinquedos, como uma criança que os acessa por primeira vez, como um 

pintor com as tintas e pincéis, como um escultor com a esteca e o barro: 

eu trabalho com muito prazer e crio como se estivesse brincando, mas 
isso acontece com a maioria dos artistas que gostam do que fazem. 
Quando eu era pequena a presença da natureza era super forte e eu 

                                                 
17 Informação recolhida junto da artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de novembro de 2013. 
18 Apenas citamos essas cogitações, esta investigação não pretende realizar esse tipo de crítica a respeito 
dos trabalhos artísticos aqui citados. 
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era extremamente ativa e adorava brincar com meus irmãos. O que 
ocorre nesse movimento é que o destruir, cortar, abrir e fechar, ao 
mesmo tempo que é um movimento infantil para descobrir o mundo, 
pertence à maioria dos artistas que trabalham com madeira, pedra, 
argila. Quando eu começo a trabalhar aos 26 anos com esse material 
que não me pertence, não pertence à minha memória eu me sinto à 
vontade para transgredir e trabalhar com ele como quem amassa um 
barro ou corta uma madeira. E o divertido para mim é que não era um 
material que não significava nada com uma pedra, ele (a maioria de 
plástico) já vinha imitando alguma coisa, tipo a lagartixa de plástico 
imitava a lagartixa de verdade, a boneca imitava uma menina de 
verdade, enfim um mundo de faz de conta que super me atraiu. Eu 
frequentava as lojas de brinquedos com o olhar da artista que vai 
comprar tintas, muitas vezes procurava algo vermelho, por exemplo19. 

 

 No entanto, para além desse interesse material e formal no uso dos 

brinquedos, dois trabalhos desta artista estão diretamente ligados a duas  

memórias explícitas da infância: Dorminhoca (1989) [fig. 11] e Máquina de Bordar 

(1998) [fig. 12]. 

 

 
                                    Fig. 11 – Lia Menna Barreto, Dorminhoca, 1989 

 

                                                 
19 Informação recolhida junto da artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de novembro de 2013. 
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 Em Dorminhoca (1989), a artista, a partir de um episódio recente, se 

lembra de um objeto utilizado por sua vizinha quando era criança. Aqui temos o 

que Michael C. Anderson (2011) chama de memória de reconhecimento, 

especificamente a memória de reconhecimento baseado na familiaridade, termo 

destinado para definir o processo de reconhecimento rápido e automático com 

base na percepção da força de uma memória, nesse caso, a memória de objetos. 

O fascínio por um objeto que não era seu agora é criado pela artista através de 

um aumento da escala. A respeito da história dessa obra, Lia nos relata: 

 

A boneca Dorminhoca quem tinha era a minha vizinha, pois minha mãe 
achava-a muito brega [pirosa/de mal gosto]. Mas eu era apaixonada. Na 
minha vizinha havia 2 dorminhocas, uma cor de rosa e uma azul claro, 
ficavam pousadas na cama de casal da mãe dela. Sendo que eram 
ocas e possuíam um zíper, de modo que, quando anoitecia, saiam os 
pijamas de dentro das bonecas e elas ficavam murchas. Isso me 
fascinava. Um dia eu estava numa loja que vende pedaços de boneca 
para montar e eu descubro um saco plástico escrito “boneca 
dorminhoca”, lá havia uma cabeça, 2 pés, 2 mãos e um molde para 
fazer em tecido o corpo da dorminhoca com o zíper. Com esse material 
na mão eu fiquei emocionada e levei para o atelier, já certa que iria 
trabalhar com aquilo. Resolvi fazer um molde do tamanho do meu 
corpo, com um zíper gigante e fiz de tal maneira que, em vez do pijama, 
eu poderia entrar dentro e me esconder. É um dos meus trabalhos mais 
importantes20. 

 

Dito isto, Lia Mena Barreto torna-se também um exemplo do que Freud 

disse sobre os escritores criativos e os devaneios, pois, através de uma 

experiência do presente é despertada uma lembrança anterior, originando aí o 

desejo que se encontra na realização da obra criativa. A artista agora faz a sua 

própria boneca, a qual nunca teve em sua infância e, ao aumentar a sua escala 

para a humana, pode envolver-se por completo em sua obra. 

 Sobre a Máquina de bordar21 [fig. 12], a artista explica, em seu site, como 

se dá o seu funcionamento: 

                                                 
20 Informação recolhida junto da artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de novembro de 2013. 
21 Instalação exibida em 2000, em individual na Galeria Camargo Vilaça, São Paulo. Na coletiva do MAM de 
Curitiba em 2001. Em 2003 na mostra "Territórios" no Instituto Tomie Othake. Na mostra "Panorama" do 
MAM de São Paulo, no MAM de Recife e no MAM da Bahia. 



 90 

Quando em funcionamento, este sistema de produção de bordado 
requer cuidado diário. As sementes de milho colocadas sobre fralda 
úmida, dentro das bandejas, são regadas; com o passar dos dias, as 
sementes brotam e as raízes iniciam o bordado. Duas semanas depois, 
plantas e raízes desenvolvidas, inicia-se o processo de secagem. As 
bandejas deixam de receber água. Seca, a parte bordada é retirada da 
bandeja e armazenada ao lado. Começa um novo bordado, mais um 
pedaço de fralda sai do rolo e é umedecido para receber sementes de 
milho dentro da bandeja22.  

 

Nesta obra, a artista parte de uma experiência comum na infância, 

geralmente nos colégios, onde se descobre como se dá o nascimento de uma 

planta: colocar um grão de feijão ou milho em um recipiente com algodão 

molhado e acompanhar a sua evolução. Aqui, a artista transfere essa ação, nos 

seus meios, suportes e escalas, criando uma máquina que borda a partir do 

entrelaçamento das raízes desses brotos de milho. Sobre a origem e o processo 

de criação desta obra Lia Mena Barreto afirma: 

 
A máquina de bordar parte daquela experiência que as crianças fazem 
no colégio, plantando milho em algodão, dentro de um pirex. Eu refiz a 
experiência no meu atelier, e em vez de colocar algodão usei gaze. Me 
surpreendi com as raízes que perfuraram a gaze formando um bordado 
do outro lado. Esse bordado me fascinou e eu resolvi fazer um grande 
bordado, fui até uma loja de tecidos à procura de um tecido que fosse 
perfurado e maior que a gaze e descobri a fralda de nenê. No atelier 
coloquei a fralda em grande escala no pátio, semeei milho e consegui 
uma enorme plantação com um enorme bordado. A partir disso criei a 
máquina de bordar. Na máquina de bordar as sementes são plantadas 
para bordar o tecido e logo que secam produzindo o bordado são 
deixadas de lado e um novo ciclo de plantação se inicia. É um trabalho 
que se constrói e se desconstrói o tempo todo, nasce e morre para 
produzir bordado23. 

 
Em seu processo criativo podemos ver como que a repetição de uma 

simples ação levou a uma diferença que gerou a ideia de um trabalho artístico. Ao 

analisar os resultados prévios na gaze, a artista buscou materiais semelhantes 

para conseguir um efeito em larga escala. 

 

                                                 
22 Fonte: <http://lia-mennabarreto.blogspot.pt/2007/12/mquina-de-bordar-1999.html> . Consulta: 10/11/2013. 
23 Informação recolhida junto da artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de novembro de 2013. 
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                      Fig. 12 – Lia Menna Barreto, Máquina de bordar, 1998 

 

 

Máquina de Bordar se encontra numa relação direta com a rememoração 

de uma ação presente na infância, atualizada em diferido nos seus meios e 

suportes mediante um acaso do processo de criação, o uso da gaze ao invés do 

algodão e a sua repetição em grande quantidade e escala. A experiência estética 

de descobrir o princípio vital de um vegetal é ampliada através de uma nova 

experiência estética recente. 

Essa obra pode ser vista como uma metáfora da própria memória humana, 

pois, através da trama formada por várias raízes que, de alguma forma, podem 

simbolizar as memórias que estão entrelaçadas, constituem o sujeito, como 

tramas da memória. Maquina de Bordar pode ser entendida também como 

“máquina de tecer memórias”. 
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1.8.2.2 – EFRAIN ALMEIDA – SABERES E REPERTÓRIOS VISUAIS ATUALIZADOS 

  

O artista brasileiro Efrain Almeida (1964) nasceu e viveu toda a sua 

infância na cidade de Boa Viagem, no Estado do Ceará, cercado de animais e 

tendo os ex-votos24 das igrejas católicas como forte repertório visual no seu 

cotidiano. Filho de um carpinteiro e de uma costureira, ele carrega consigo essas 

memórias e interesses por esses ofícios. Em entrevista feita na rede social 

Facebook o artista afirma: 

Aprendi a esculpir a madeira sozinho. Claro que aprendi olhando as 
esculturas populares e barrocas. Meu pai é carpinteiro e minha mãe 
costureira. Claro que a convivência com eles me despertou desde cedo 
para o uso da madeira e dos tecidos25. 

  

Grande parte da sua produção artística está relacionada às suas 

lembranças da infância e apresenta aspectos autobiográficos, onde o artista 

assume essa presença da memória. Seus trabalhos são esculturas feitas em 

madeira e pintadas com aquarela ou trabalhadas com detalhes em marchetaria. 

Efrain afirma que a escala em miniatura ou os animais como filhotes está 

associada às questões afetivas que envolvem esses animais [fig. 14] e locais, 

como sua casa familiar [fig. 13].  

Efrain Almeida vive na cidade do Rio de Janeiro, mas sempre volta para 

trabalhar em sua cidade natal no Ceará, ou seja, suas memórias da infância ainda 

estão presentes não somente na forma de lembrança, mas ainda há resquícios 

desses lugares, animais e objetos presentes até hoje na vida do artista. A 

                                                 
24 O ex-voto (do latim: Por força de uma promessa, de um voto; ou a abreviação de ex-voto suscepto - o voto 
realizado) é o presente dado pelo fiel ao seu santo de devoção em consagração, renovação ou 
agradecimento de uma promessa. As expressões votivas são tradicionalmente reconhecidas sob as formas 
de pinturas ou desenhos, figuras esculpidas em madeira, modeladas em argila ou moldadas em cera, muitas 
vezes representando partes do corpo que estavam adoecidas e foram curadas. Comumente são 
representados como placas com inscrições, manuscritos em papel ou como objetos de uso cotidiano, 
ressignificados no contexto religioso. Podem, ainda, substituir a representação física por atos, interdições, 
obrigações, sacrifícios pessoais, falas, gestos ou ritos, vindos sempre a apresentar formas e valores litúrgicos 
dos mais variados. São colocados em igrejas, capelas, estátuas, cemitérios e cruzeiros de acontecido, para 
pagar promessas, agradecer uma graça alcançada, consagrar ou renovar um pacto de fé. O advento da 
oferta votiva abre ou fecha um ciclo transacional que se imagina tão antigo quanto a própria existência 
humana. Trata-se de uma expressão moderna da relação entre o frágil mundo dos homens e o inexorável 
mundo dos deuses. É uma relação cujo modelo estrutural se mantém semelhante em diferentes matrizes 
religiosas, desde a Antiguidade. Fonte: Wikipédia. 
25 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de janeiro de 2014. 
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memória afetiva relacionada ao labor ainda se encontra presente através da 

necessidade em voltar às suas origens. Há aqui um exemplo do que vimos ser a 

memória dependente de contexto, uma tentativa de se beneficiar do contexto 

espaço-temporal, de estado de humor e cognitivo na evocação que combina com 

aquele presente na codificação, como estratégia auxiliar no processo criativo. 

 

                     
   Fig. 13– Efrain Almeida, Casa                         Fig. 14– Efrain Almeida, Carneirinho, 2010 

         Pai e Mãe, 2006            

 

Há um mistério envolto às suas obras, não são visíveis, de forma explícita, 

os episódios de sua memória. O artista aponta algumas questões mais 

conceituais como uma constante na sua produção: 

Sem dúvida as imagens de pássaros, carneiros e cabras estão 
relacionadas a infância e tem um caráter afetivo. Para enfatizar isso eu 
trabalho com os animais em escala de filhotes. As memórias são mais 
trágicas que felizes. Não há um episódio que seja marcante e definitivo 
para o trabalho. São flashes simultâneos de memória. A perda, a 
ausência e o abandono são motivadores para a escolha das imagens26. 

 

Com essa afirmação do artista, fica clara a presença de uma infância 

                                                 
26 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de janeiro de 2014. 
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rememorada mediante um olhar melancólico que identifica momentos específicos 

como “perda, ausência e abandono” como elemento que define a escolha dessas 

memórias. 

Rute Rosas (2011), em sua investigação doutoral, analisou o trabalho do 

artista e pôde entender melhor essas questões autobiográficas mediante 

conversa com ele em sua casa na cidade do Porto. Em uma de suas esculturas, a 

série Lázaros (2005) [fig. 15], Efrain joga com as histórias que ouvia desde 

criança referentes a São Lázaro, um mendigo leproso que é representado com 

cachorros que lambem suas feridas, personagem de uma parábola de Jesus 

Cristo, encontrada na Bíblia Sagrada27. Efrain carrega consigo essas histórias e a 

crença popular de que os cães possuem uma saliva curativa e purificadora. Rosas 

questiona: “quando apresentados em Galerias ou Museus, poderemos acreditar 

que estes objectos, estas esculturas estão ali para purificar/curar as paredes dos 

espaços?” (2011, p. 84). E responde:  

Se os lermos assim entenderemos sua multiplicidade de sentidos e 
interpretações. Com a certeza de que é a deslocação, 
descontextualização e a carga poética introduzida a partir de uma “cena 
aparentemente quotidiana e simples, revelando as coisas que de uma 
certa maneira são invisíveis para a maioria das pessoas, (...) dando 
uma luz para elas”, Efrain vai desenvolvendo o seu processo através de 
uma contemplação quotidiana, inter-ligada com as suas recordações e 
memórias de uma terra, uma vida (ROSAS, 2011, p. 84-85). 

 

                                                 
27 Segundo a Bíblia Sagrada, transcrevemos a parábola de Lázaro encontrada em Lucas 16: 19-31: “Ora, 
havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e 
esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta 
daquele; E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico; e os próprios cães vinham 
lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e 
morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe 
Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, 
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males; 
e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de 
sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E 
disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, Pois tenho cinco irmãos; para que lhes dê 
testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e 
os profetas; ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão; mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, 
arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, 
ainda que algum dos mortos ressuscite”. 
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                              Fig. 15– Efrain Almeida, Lázaro, 2010 

 

Essa obra deixa algumas questões em aberto. Se na parábola original 

Lázaro era um homem pobre que vivia dos restos e migalhas de um homem rico, 

vaidoso, que se vestia-se de púrpura e linho finíssimo, que vivia todos os dias 

regalada e esplendidamente, na obra de Efrain temos os cães como Lázaros. O 

artista une a parábola com o saber popular, colocando o cão “vira-lata” 

(menosprezado e comumente abandonado nas ruas do Brasil) como a 

incorporação de um santo humilde que foi levado aos céus pelos anjos, um santo 

que cura os leprosos, que é protetor dos pobres e dos cães. Neste sentido, 

simbolicamente, os Lázaros de Efrain estariam curando quem? Quem seriam os 

leprosos? Os cães “curadores” e purificadores seriam uma forma irônica em que o 

artista escolhe para levantar questões acerca dos espaços expositivos e os 

“curadores” que legitimam a arte e os artistas? Quem são os leprosos: os artistas, 

os curadores ou as galerias e museus? Quem seriam os Lázaros? Pensado 

dessa forma, vemos que o artista realiza seu trabalho para refletir sobre sua 

realidade atual, mas tendo como base e referência todo o seu repertório visual e 

simbólico adquirido desde sua infância, um constante processo de ressignificação 

poética. 

Para além de animais e objetos pertencentes às suas memórias da 

infância, o artista utiliza seu próprio corpo como modelo, apresentado em 

miniatura na forma de fragmentos como pés, mãos, olhos [fig. 17] e cabeça [fig. 
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18] ou todo o corpo nu [fig. 16]. Ele mescla partes de seu corpo com lendas, 

contos e histórias relacionadas com a religião católica, numa fusão entre sagrado 

e profano, entre o material e o espiritual, entre o popular e o erudito. 

Suas obras possuem relação estética direta com os ex-votos mediante a 

memória visual codificada desde a infância no Ceará. Como muitos trabalhos 

seus são autorretratos, seria possível fazermos uma leitura dessas obras onde 

teríamos esse pedido e desejo de cura comum dos ex-votos deslocados para uma 

entrega mais afetiva, psicológica e simbólica de si? Seria algo como uma 

oferenda ou um pedido associado à sua própria arte também? 

Segundo o crítico brasileiro de arte Moacir dos Anjos, ao comparar as 

obras de Efrain aos ex-votos católicos que são símbolo de um pedido de cura ou 

de agradecimento da mesma, afirma que “não é a dor da carne que a madeira 

representa; tampouco é como agradecimento de graças pedidas que elas são 

construídas”. Para ele, o artista, ao utilizar-se a si mesmo como modelo físico e 

simbólico da sua própria obra, “expressa, desde os nomes que dá a essas 

pequenas peças votivas (o merecedor, o sonhador, o apaixonado, o espectador, o 

paciente, o conquistador), o desejo de uma realização afetiva tão plena quanto 

improvável que alcance algum dia” (SARDENBERG, 2010, p. 11). 

 

 
                               Fig. 16 – Efrain Almeida, Pelado, 2008 
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                                        Fig. 17 – Efrain Almeida, Olhos 1, 2010 

 

 
                              Fig. 18– Efrain Almeida, Mãos com cabeça, 2007 

  

O trabalho de Efrain Almeida é resultado de um cruzamento entre 

memórias processuais da infância presente na observação do trabalho do pai 

carpinteiro e da mãe costureira, memórias visuais dos ex-votos católicos, 

memórias de histórias e crenças de uma cultura de religião católica e memórias 

afetivas relacionadas aos animais e lugares onde viveu. Como o artista disse, 

esses vislumbres de memórias diversas se mesclam e se tornam presentes em 

suas obras resultando numa rememoração atualizada relacionado-as com 

questões atuais mediante uma concepção estética e conceitual. 
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1.8.2.3 – ANNA MARIA MAIOLINO – DESLOCAMENTOS E MEMÓRIAS PROCESSUAIS DO 

COTIDIANO FAMILIAR 

  

Nascida na Calábria, Itália, em 1942, Anna Maria Maiolino emigrou com 

sua família para a Venezuela em 1954 e depois para o Brasil em 1960, quando 

tinha 18 anos, país onde se naturalizou e vive até hoje. Sua produção artística 

esteve envolvida com questões políticas e sociais como a fome e a miséria, 

trabalhadas através de desenhos, pinturas, instalações, fotos e performances.  

No entanto, muitos desses trabalhos podem ser vistos como uma reação a 

uma questão social atual também mediada por uma memória da infância, tal 

como diz o crítico e curador Marcio Doctors: “seu processo criativo é marcado 

pela memória de uma experiência vivida e reelaborada como consciência poética 

que redimensiona a realidade mais ampla a sua volta” (DOCTORS, 2012, p. 176). 

Para ele, a fome que a artista presenciou na Europa do pós-guerra foi reeditada 

na obra Arroz & Feijão (1979 [2007]) [fig. 19] relacionando-a com a miséria do 

povo brasileiro e também na série Terra Modelada (1994-2009) [fig. 20] onde o 

trabalho das mãos da artista com o barro tem a mesma forma que as mãos que 

amassam a massa do pão, o alimento primordial.  

 
Fig. 19 – Anna Maria Maiolino, Arroz & Feijão, 7ª montagem, 2007 
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Fig. 20 – Anna Maria Maiolino, Série Terra Modelada,  

                              1994-2009 
 

Aspectos autobiográficos são encontrados em grande parte de seus 

trabalhos. A série de deslocamentos Itália-Venezuela-Brasil quando muito jovem, 

as dificuldades enfrentadas com as mudanças das línguas e culturas e a 

insegurança do imigrante são deslocadas para o medo, o perigo e o cuidado 

encontrado na obra Entrevidas (1981) [fig. 21] onde a artista discute a incerteza 

do momento entre a ditadura e a abertura democrática. 

 

 
     Fig. 21 – Anna Maria Maiolino, Entrevidas, 1981 

 

Anna Maria Maiolino, junto com sua família, sobreviveu na empobrecida 
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região sul da Itália, seu país natal, devastado pela Segunda Guerra Mundial. Ela é 

filha mais nova de uma família grande, e foi muitas vezes deixada de lado em 

meio ao esforço cotidiano para atender às necessidades mais prementes. Em 

seus depoimentos, podemos encontrar a origem de muitos dos seus processos 

artísticos nas suas memórias da infância relacionadas com sua mãe: 

Estão vivas na minha memória suas mãos sempre brancas, sujas de 
farinha, eternamente ocupadas em amassar o pão, para nós, seus 
filhos, nunca devidamente saciados. Eu a acompanhava no trabalho, de 
perto observando-a, com a esperança de que, lavadas as mãos, 
pudesse me abraçar, acarinhar. Em vão era minha espera, logo estas 
eram novamente ocupadas pela costura ou pela roupa a ser lavada. As 
mãos de minha mãe nunca estavam livres do trabalho (in: POLLOCK, 
2012, p. 208). 

 

 Como podemos ver nesse trecho, a artista tem como imagem seminal os 

gestos e ações de uma atividade cotidiana de sua mãe, uma memória processual 

associada a uma memória afetiva, codificada através da observação visual da 

ação [fig. 22]. 

 
     Fig. 22 – Anna Maria Maiolino trabalhando,  

                                            Pharos Centre for Contemporary Art,  
                                            Nicósia, Chipre, 2007 
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            Fig. 23 – Anna Maria Maiolino, Série Terra Modelada,  
             montagem no Camden Arts Centre, Londres, 2010 

 

É possível notar que, assim como Efrain Almeida, Maiolino também possui 

essa memória processual codificada mediante a observação da ação de um 

familiar: ambos viam cotidianamente essas ações e, anos mais tarde, as 

rememoraram através do processo artístico [fig. 23]. 

Em seu texto crítico, Griselda Pollock irá dizer que esse depoimento de 

Maiolino evoca uma cena primitiva com lirismo que se torna, em retrospecto, uma 

alegoria da artista que ela se tornou. Para ela, cenas de mãos maternas 

trabalhando a massa do pão que alimentava sua família ou costurando e 

reparando as roupas que agasalham os corpos dos familiares são rememoradas 

pela criança carente de amor e afeto físico, são deslocadas para o processo 

criativo de Maiolino: modelar, vincular e ligar se tornaram a marca de sua prática 

artística. Segundo Griselda Pollock: 

Notável aqui é a criança que observa os movimentos da mão materna e 
cuja memória forja uma trama invisível no espaço e através dele, 
criando uma imagem, no tempo, capaz de tocar e vincular, e tornar-se 
tanto o fio de ligação como a passagem para a conectividade e o afeto 
perdidos e ansiados (POLLOCK, 2012, p. 209). 

 

 Essa conexão entre tempos pode ser encontrada no poema Tu + Eu (1995) 

onde não sabemos quem é o EU, se a artista ou a sua mãe: 
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minhas mãos trabalham 
teço com os fios da esperança 
convivem no meu grito o prazer 
a dor 
o chamado dos filhos 
... 
minhas mãos trabalham 
lavam 
limpam 
cozinham 
amasso pão  
modelo argila 
e com os meus olhos leio filosofia 
gosto da poesia28 

 

 Segundo Griselda Pollock, a artista reivindica para si essas mãos 

trabalhadoras, vinculando passado e presente, labuta e arte, cuidado e criação. 

 As memórias relacionadas a processos manuais cotidianos também são 

encontradas na série Indícios, de 2009 [fig. 24, 25 e 26], a qual constitui um 

grupo de trabalhos de desenhos feitos com linhas de costura sobre papel que são 

pendurados no espaço para que se vejam os dois lados, frente e verso.  

 

A respeito dessa série, Griselda Pollock afirma: 

As linhas carregadas podem carregar uma memória ativa: são elas fios 
que atam e com isso evocam tanto as lembranças anotadas sobre a 
atenção da criança para com o trabalho manual da mãe, que criava 
vida, como também os comentários poéticos da artista sobre sua 
própria gestualidade corporificada. A costura é, no entanto, dialética: 
tem que perfurar a fim de atar. Por meio dos furos da agulha, porém, a 
costura junta o que está separado (2012, p. 215). 

  

No entanto, a costura de Maiolino não junta o que está separado, mas 

através da linha propõe uma interação entre frente e verso, anulando o que 

comumente se esconde em alguns tipos de bordados ou nos remendos das 

roupas. Em alguns bordados, julga-se ser bem feito quando o seu verso está 

perfeito e sem erros. Em Indícios, não parece haver certo e errado, frente e verso, 

ambos são colocados em igualdade, porém nunca podem ser vistos ao mesmo 

tempo.  

                                                 
28 POLLOCK, 2012, p. 209. 
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                             Fig. 24 – Anna Maria Maiolino, Indícios, 2005 

 

 
                             Fig. 25 – Anna Maria Maiolino, Indícios, 2009 

 

 
                             Fig. 26 – Anna Maria Maiolino, Indícios, 2006 
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A linha não une, mas traça movimentos e desenhos no papel, onde um 

lado pode ser visto através do outro pela luz que os perpassa criando leves 

sombras, ambas imagens compartilham o mesmo suporte. Já as linhas que 

suspendem esses desenhos permitem uma união entre frente e verso, entre o 

que no bordado/remendo era aparente e ocultado – uma união entre presente 

aparente e passado já não mais oculto. 

Os processos do costurar aqui são migrados e mesclados com os processos 

do desenho, são transferências-de-uso que Antony Howell (1999) conceituou e o 

comportamento restaurado de Richard Schechner (1985): são condutas prévias 

reeditadas em novos processos, são mecanismos que transformam atos cotidianos 

que sirvam para outros propósitos e circunstâncias distintas29. 

Na Documenta 13, Kassel, Alemanha, em 2010, a artista apresentou uma 

instalação chamada Here & There [fig. 27], onde encontramos novamente uma 

relação direta do seu fazer artístico associado a uma memória processual familiar. 

Suas esculturas, como uma série de biscoitos e pães, são dispostas sobre alguns 

cômodos de uma casa como a cozinha e o quarto. Com isso, Maiolino revela 

como seu trabalho incorpora essa memória laboral e a reapresenta como uma 

poética rememorada. 

Os objetos de barro produzidos por Maiolino, quando expostos no ambiente 

da sala de jantar, remetem a uma sensação de mesa posta com de biscoitos de 

vários sabores e formatos. No entanto, a sua disposição em outros ambientes da 

casa, como o quarto, sobre a cama, o piso, ao pé da janela e sobre o aquecedor 

de ar, provoca uma sensação de estranhamento, mas pode ser o fio que une toda 

a compreensão da obra dessa artista. 

                                                 
29 Essas questões acerca da transferência de uso e dos comportamentos restaurados serão retomadas no 
Capítulo II, quando as questões referentes ao jogo no processo criativo serão abordadas pelo prisma dos 
estudos performativos. Tais conceitos serão também retomados no terceiro capítulo. 



 105 

 
                              Fig. 27 – Anna Maria Maiolino, Here & There, 2010 

  

Essas formas seriam um substituto da mãe, uma presença física que revela 

um afeto e uma memória, mas também a noção do eu sou o que eu faço. A 

presença do fazer cotidiano da mãe se funde com o fazer artístico da filha, 

trazendo assim uma complexificação dos tempos que se interlaçam com essas 

instalações.  

Maiolino ressalta o trabalho manual e memória em sua produção artística: 

“a ênfase na experiência da memória, a qual aproxima a minha obra, sobretudo 

dos anos 90, da arte povera, ainda mais do que da arte minimalista, creio eu”. 

Para a artista, isso se dá porque “a arte povera reavalia os processos e aspectos 

do trabalho do homem em sua cultura, associado à lavoura e ao trabalho 
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manual”.30 Esses saberes manuais encontrados no cotidiano familiar são 

rememorados em novos processos artísticos, muitas vez através da repetição dos 

gestos e acúmulo dos objetos produzidos, gestos reiterados num fazer artístico 

performativo. 

 

 

1.8.2.4 – LAERTE RAMOS – MEMÓRIA E JOGO INFANTIL 

 

Laerte Ramos (São Paulo, 1978) é um artista brasileiro que apresenta na 

sua produção uma série de elementos relacionados com sua memória da infância 

e realiza, há cerca de 10 anos, uma investigação acerca dos brinquedos e jogos 

infantis. 

Estudou o ensino básico e o secundário na Escola Waldorf Rudolf Steiner, 

em São Paulo, uma escola que valorizava as atividades relacionadas às artes – 

escultura em barro, madeira e metal – e trabalhos manuais – costurar, tricotar e 

confeccionar colares de metais e trabalhos com pedras31.  

Seus professores eram refugiados da Segunda Guerra Mundial 

provenientes da Suíça e Alemanha e, portanto, histórias e relatos associados ao 

tema bélico estiveram na base da sua formação educacional. Sobre essas 

memórias temos um relato do artista: 

Estas estórias não eram passadas em classe, mas sim de boca a boca 
pelos alunos mais velhos, por pais, enfim, ecoavam na superfície da 
escola e nos corredores. Lembro que um professor de química (sem 
citar nomes), tinha um dos sapatos com a ponta levantada. Isto porque 
ele havia perdido os dedos do pé congelado na neve. Outros alunos 
mais velhos em uma viagem de escola viram a pegada dele descalço 
pela areia molhada na praia, e curiosos, foram seguindo e encontraram 
quem lá? O próprio professor de química. Então como disse, a 
fisionomia entregava estas experiências de vida sofrida por alguns, e 
isto, ao olhar e compreensão de uma criança, impressiona32. 

 

                                                 
30 Anna Maria Maiolino, “1990 Sculpture (in-process, castas and molds) Clay Instalations Drawings 1995-
1999”, texto citado em POLLOCK, 2012: 209. 
31 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
32 Idem. 
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A questão da fisionomia apontada por Ramos, associada a uma história 

marcante desse professor, tal como ele mesmo diz, “impressiona” uma criança. A 

pegada, um rastro e um signo de um trajeto feito por uma pessoa, uma fôrma que 

define a forma que a fez, encontrará ecos na sua produção artística que, para 

além de outras questões, apresenta uma soma de memórias e jogos associados 

ao bélico. 

Tal tema, o bélico, se encontra presente desde o início da sua produção 

artística já nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Plásticas na FAAP 

– Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Foi nesse período de 

formação acadêmica que o artista teve consciência de como esse tema trazia 

consigo as memórias da sua infância.  

Questionado sobre como essas memórias processuais e de técnicas 

artísticas lhe acompanharam ou reapareceram em sua formação e produção 

artística, o artista relata:  

Nunca soube do porque este lado bélico sempre vinha como uma sobra 
que me perseguia em meus desenhos (ou luz que guiavam), esculturas 
e poética, até que um dia um professor de licenciatura curiosamente me 
fez a mesma pergunta que você me faz. Eu, sem resposta, fui buscar 
em meus cadernos da época da escola, e lá encontrei desenhos 
similares aos que faço agora. Na verdade, é a mesma coisa. Quando 
me deparei diante deles, dei risada, não acreditava que tantos 
desenhos eu já havia repetido inúmeras vezes. O que me faz acreditar 
que o que eu faço hoje, por mais que seja influenciado pelo mundo de 
hoje, pelo agora que urge, já tinha lá nos anos anteriores todo o seu 
código pré-determinado33. 

 

 Encontramos em Laerte uma continuidade, tal como ele diz, dos elementos 

e formas visuais presentes nos desenhos feitos durante a sua infância, mais 

próximos ou não, numa soma aos seus conhecimentos artísticos do tempo 

presente. Temos aqui um exemplo de uma memória implícita que influencia o 

comportamento mediante uma experiência anterior de forma inconsciente, mas 

que passa a ser uma memória explícita após o questionamento do professor e o 

reencontro com seus desenhos produzidos na infância, memória essa que agora 

pode ser evocada intencionalmente. 

                                                 
33 Idem. 
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O tema bélico, para além das suas relações com as histórias de vida dos 

seus professores, era presente nas suas brincadeiras de infância, através de 

jogos e brinquedos como os soldados-bonecos articulados G.I. Joe e os bonecos 

da franquia Star Wars. O artista coleciona-os até hoje como hobby e admite ser 

influenciado por eles34. 

 Os primeiros trabalhos nessa temática correspondem à série Sobre Rodas 

(2000-2013), considerado por ele como sua mais importante pesquisa dentro da 

produção de gravuras. Consiste num projeto de um livro chamado “Guia sobre 

Rodas” [fig. 28] que contém imagens feitas em xilogravura resultantes de 1127 

matrizes esculpidas em mdf, um material industrializado feito com elementos de 

madeira misturados com aglutinante, de superfície lisa, o qual permite uma 

impressão uniforme e chapada. 

 
Fig. 28 – Laerte Ramos, Sobre rodas #35, 2000-2013 

 

Feitos em xilogravura, técnica esta que o artista aprendeu logo no início de 

sua formação acadêmica, esses trabalhos carregam traços de memória visual, um 
                                                 
34 Para mais detalhes, consultar entrevista feita com o artista nos Anexos. 
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repertório visual adquirido na infância que reaparece em sua produção. A respeito 

disso Laerte nos diz: 

 

Logo no primeiro ano me encantei com a gravura. Acredito que com ela 
eu encontrei um meio de me comunicar com o mundo de uma maneira 
incrível. Esta técnica me ajudou a encontrar o meu desenho e a minha 
poética artística. Desenho este que também fui procurar a origem, e 
encontrei: nos livros de engenharia de meu pai. Ele viajava muito e 
sempre trazia catálogos de maquinas do Japão, Alemanha, Estados 
Unidos, e mais uma vez estes livros com linguagens incompreensíveis 
em idioma e em conteúdo me fascinavam. Os desenhos, lindos, 
técnicos e diretos, impregnaram em meu gosto pessoal, e quando mais 
tarde fui desenhar, buscando em minhas origens, lá já estavam as 
formas que iriam se desdobrar em gravuras virando paisagens e 
máquinas35. 

 

 As características formais dos desenhos “técnicos e sintéticos” desses 

catálogos de máquinas podem ser encontradas na frieza das formas com que 

Laerte Ramos dá às suas máquinas de guerra, cria um vocabulário constituído de 

formas simples e sintetizadas, semelhantes aos pictogramas e a sinalização 

visual de espaços públicos e rodovias. Essas máquinas misteriosas apresentam-

nos algo de lúdico ao nos questionarmos se elas realmente funcionam, se 

caminham, se são operáveis ou somente uma forma do artista criar seus 

brinquedos, tal como na série Arma Branca (2011) [fig.80], analisada no terceiro 

capítulo. 

 Embora seu projeto em gravura tenha grande importância na sua produção 

artística, Laerte Ramos, nos últimos dez anos, tem se dedicado muito ao 

aperfeiçoamento e à investigação dos trabalhos feitos na técnica de cerâmica. As 

duas técnicas muito pertinentes na sua linguagem partilham de uma semelhança 

processual: ambas são técnicas reprodutivas – matriz-impressão e molde-objeto. 

O acesso à técnica da cerâmica despertou no artista uma rememoração de sua 

escola: 

Fui convidado para participar de uma exposição/leilão para ajudar o 
Museu Lasar Segal  a arrecadar fundos e, em um dos projetos, uma 
grande quantidade de artistas tinha que pintar pratos de cerâmica. 

                                                 
35 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
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Quando fui fazer o tal prato me deparei com um atelier e avistei o tal 
bloco de argila, gesso, e aí me recordei dos antigos ateliers da escola 
que estudei quando criança, e foi um resgate automático. Logo, uma 
semana depois já parti para a cerâmica usando moldes de gesso, pois 
as esculturas que fazia na escola não eram queimadas, e eu quis 
queimar as esculturas de barro para ficarem mais resistentes e entender 
esta nova etapa de construção  do barro/argila. E fiz a lição de casa36. 

 

 Um conhecimento prévio adquirido no colégio durante a infância agora é 

atualizado e aprimorado em outras circunstâncias, tornando-se uma característica 

e referência estilística associada ao seu nome. 

 As instalações Soldados de Chumbo (2004) [fig. 29 e 30], Patrulha de 

Resgate (2008) [fig. 31] e Cruz Branca (2006) [fig. 32] apresentam soldados de 

exército em diferentes contextos: lutando em campo de batalha, salvando vidas 

ou mortos. 

 

  
 
   Fig. 29 – Laerte Ramos, Soldados de Chumbo, 2004 
 

 

                                                 
36 Idem 
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Fig. 30 – Laerte Ramos, Soldados de Chumbo, 2004 
 

 Em Soldados de Chumbo (2004) [fig. 29 e 30] temos uma espécie de 

estratégias de guerra ou de reconstituição de uma cena através da combinação 

das esculturas dos soldados e dos elementos gráficos desenhados sobre papel e 

que indicam as ações realizadas. 

 

 
  Fig. 31 – Laerte Ramos, Patrulha de Resgate, 2008 

 

 A instalação Patrulha de Resgate (2008) [fig. 31]constitui em dois grupos 

de três esculturas: um com dois soldados ajoelhados e outros dois que carregam 

uma maca para transportar os soldados acidentados. A cena remete aos soldados 

que tinham a função de cuidar da vida e da sobrevivência dos seus 

companheiros, como que se estivessem indo buscá-los. Ao fazer duas versões 
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em cores diferentes, uma preta e outra branca, o artista parece mostrar que tal 

situação se encontra nos dois grupos oponentes de uma batalha. 

 Em Cruz Branca (2006) [fig. 32] temos 39 soldados feitos de parafina 

colocados em caixas de madeira com areia dentro. A posição dos corpos em pé 

remete à dignidade desses soldados perante o seu serviço prestado a pátria, tal 

como encontramos também em outro contexto nas esculturas de Giacometti. 

 

 
  Fig. 32 – Laerte Ramos, Cruz Branca, 2006 

 

 Encontramos alguns elementos como os soldados feitos como velas, a 

disposição em cruz e as caixas de madeira com areia que permitem associarmos 

essa instalação a um cemitério onde esses soldados estariam enterrados, como 

uma homenagem presente nas chamas das velas que consomem esses corpos. 

 O que une esses três trabalhos é a representação dos soldados com casas 

que se encontram na parte superior de seus corpos, uma forma de remeter aos 

sentimentos de saudades do lar e dos seus familiares. De uma forma indireta e 

não intencional, seria possível que as histórias dos professores do artista, bem 

como episódios de sua infância, estejam presentes nas suas essências. A 

respeito disso o artista afirma: 

Os trabalhos sempre passam por inúmeros filtros, de lembrança, 
memória, imagem, detalhes, palavras, e de alguma forma se convergem 
em esculturas/desenhos. Lembro que via muitos filmes de guerra 
também, nos anos 80 estava na moda passar na televisão filmes do tipo 
Braddok, Rambo, ou policiais com o temível Charles Bronson (este 
ovacionado por meu pai). E mais uma vez, uma criança algumas vezes 
escondida no canto do sofá, assistia a explosões, tiros e matas pegando 
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fogo e via a ficção de uma guerra contada de maneira contraditória com 
franquias hollywoodianas. Porém ainda tinha comigo outras estórias, as 
contadas por pessoas de verdade37. 

 

 As memórias e o interesse pelos brinquedos e jogos são encontrados no 

trabalho artístico do artista que, ao manipular o material como o barro e a 

cerâmica, agora cria outros brinquedos e propõe outros jogos, alguns acessíveis e 

outros não.  

 Em Acesso Negado / Acesso Negrado (2003-2009) [fig. 33 e 34] Laerte 

cria objetos paralelos aos seus trabalhos de xilogravura como a série Sobre 

Rodas (2000-2013), pelas semelhanças formais no recurso ao branco e ao preto, 

e pelas formas que transitam entre as máquinas de guerras e brinquedos. 

Podemos até ver essa instalação como um grande jogo de tabuleiro – como o 

jogo de damas ou o de xadrez: temos o mesmo grupo de objetos feitos na cor 

preta e na cor branca, deslocados em outra escala e em outro espaço de jogo. 

 

 
Fig. 33 – Laerte Ramos, Acesso Negado (detalhe), 2003-2009 

 

                                                 
37 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
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Fig. 34 – Laerte Ramos, Acesso Negado / Acesso Negrado,  

                              2003-2009 
 

Essa obra feita em cerâmica nos apresenta uma contradição entre o 

brinquedo infantil e a sua manipulação negada, entre fortes máquinas de guerra 

ou armamentos que são agora frágeis ao toque, entre o branco e o preto. O 

estranhamento perante esses objetos nos remete às lembranças de outras formas 

que talvez convivemos diariamente. Nosso acesso se dá, de fato, por essas 

lembranças, não mediante o toque. A respeito disso, Marcela Amaral escreve:  

As peças brancas e pretas de Laerte nos provocam aquela sensação de 
já termos visto algo parecido em algum lugar. Ao nos remeter a algo 
que já conhecemos, somos acolhidos por lembranças. Lembranças são 
artigos frágeis. Se não atentarmos a elas, fogem, somem, viram pó em 
meio ao turbilhão de pensamentos diários. Laerte, ao se lembrar de 
César, grande imperador romano, e/ou dos brinquedos que 
enriqueceram sua infância, dos desenhos que assistiu ou das obras e 
estruturas que visitou, escolheu ilustrar suas lembranças em frágeis 
estruturas de cerâmica, tão frágeis quanto suas lembranças (AMARAL, 
2008, s/p). 
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 O gosto pelo brinquedo infantil, pelo bélico, pelos jogos de meninos e pela 

sintetização das formas se encontra no adulto que agora cria seus próprios 

brinquedos e jogos. Tal como veremos em outro artista brasileiro Chico Amaral 

que terá sua obra analisada no segundo capítulo, Laerte Ramos nos propõe um 

jogo mental cujas percepções dos seus elementos/objetos se dão na mente dos 

espectadores/participantes, como exercícios mentais para criarem suas próprias 

regras, baseadas nas memórias que trazemos conosco.  

Vimos que os temas predominantes na produção artística de Laerte Ramos 

possuem, com grande força, suas origens em memórias da infância. Mais adiante, 

será possível verificar como essas memórias se expandem em outras propostas 

artísticas, onde o artista desvincula-se da memória, mas os temas se repetem, 

porém, em novas investigações poéticas. 

 Laerte Ramos é um exemplo fundamental para a compreensão de como 

memória e jogo infantil são incorporados no processo criativo, base conceitual do 

que se propõe investigar nessa tese doutoral. A partir desse artista, podemos 

compreender como a memória é atualizada mediante o cruzamento com o 

conhecimento adquirido como novos processos e produtos artísticos. 

 

 

 

1.9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste primeiro capítulo pudemos compreender melhor o fenômeno da 

memória humana, seu funcionamento e as possíveis relações que esta possui 

com o processo artístico. 

A recente literatura mostra como o tema tem sido investigado nas suas 

diversas vertentes associadas tanto à memória histórica e coletiva, às questões 

monumentais e arquivísticas, quanto nas questões mais subjetivas relacionadas 

aos aspectos autobiográficos dos artistas contemporâneos. 
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Nosso foco de investigação se deu nas memórias relacionadas com 

questões autobiográficas, nomeadamente as da infância, cujo recorte de análise 

se deu na produção contemporânea de artistas brasileiros. 

Diferentemente de como a memória é comumente utilizada nos processos 

criativos, vistos pelos teóricos da criatividade como um auxílio na solução de 

problemas, a memória aqui investigada tanto na componente analítica quanto 

experimental é vista como um problema a ser resolvido ou explorado. Ao eleger 

uma memória episódica ou processual, o artista investigará as possibilidades 

conceituais, estéticas, plásticas e técnicas de atualizá-la em um produto artístico. 

Questões como fluidez e flexibilidade são fundamentais no processo de 

rememoração criativo, conforme vimos neste capítulo. 

Passado, presente e futuro se mesclam quando tratamos das relações do 

uso da memória em processos criativos. Uma memória criativa é uma memória 

que se põe em estado de criação, que está atenta para o que se pode fazer com 

aquele conhecimento que já se tem, somando-o a outros saberes atuais. 

Podemos compreender, através das obras desses artistas aqui 

apresentados, que a lembrança nunca é igual à realidade (memória). O processo 

criativo é visto como um processo de tradução e, portanto, de criação baseada na 

realidade das experiências e saberes adquiridos na infância. Modelar o barro 

como fazia a mãe de Maiolino não traz o pão feito por ela; confeccionar a boneca 

Dorminhoca não traz a boneca que Lia Menna Barreto queria quando criança. 

São apenas formas de rememoração. 

A frase de Joel Candau “memory make us, we make memory” vem 

clarificar a constituição das identidades desses artistas baseadas nessa 

consciência da memória. 

A partir dos exemplos desses artistas pode-se compreender melhor o 

funcionamento triplo da memória no processo criativo: codificar, armazenar e 

evocar. Verificou-se que a memória se constitui como um processo seletivo e 

interpretativo, somando-se e integrando-se, cada qual à sua maneira, a outras 

memórias e conhecimentos atuais adquiridos, fazendo assim, um melhor uso do 

que se aprendeu e do que se lembrou. 
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Cada um desses quatro artistas brasileiros possuem memórias episódicas, 

direta ou indiretamente associadas a memórias processuais e visuais, implícitas 

ou explícitas, que são tidas como memórias incorporadas aos seus processos 

criativos. 

O conceito de economia, definido por Ebbinghaus, ou seja, os traços 

residuais de informações adquiridas que ficam temporariamente “perdidos” no 

cérebro, conscientemente esquecidos, ressurgem e facilitam o aprendizado ou a 

execução de atividades no tempo presente, mediante o contato com as mesmas. 

Isso se pode encontrar no ato de plantar o milho de Lia Menna Barreto, na 

observação dos trabalhos de carpintaria e costura dos pais de Efrain Almeida, na 

observação dos gestos cotidianos do cozinhar e costurar da mãe de Anna Maria 

Maiolino e nas aulas de atividades artísticas e manuais no colégio em que Laerte 

Ramos estudou. 

A memória, portanto, pode ser vista como um potencial criativo, visto que 

esta transforma nossa realidade, o nosso corpo e principalmente por atualizar as 

lembranças em ações: a memória é um processo de criação, de atualização em 

devir. 

Esses artistas, cada qual em um momento individual, acabaram por ter a 

consciência de suas bases de conhecimento autobiográfico (fatos sobre nós 

mesmos e nosso passado), definida por Baddeley (2011). Cada um, a seu modo, 

utiliza o que Conway chamou de working self – o conjunto de imagens ativas que 

compreende o autoconhecimento conceitual – como uma forma de codificar as 

informações sobre o que é, o que foi e o que pode ser, aqui materializado em 

processos artísticos.  

Dito isto, quando temos memórias processuais e episódicas relacionadas 

com as brincadeiras da infância, e buscamos incorporá-las em processos 

artísticos que tocam as disciplinas do desenho, da escultura, da performance e da 

pintura, encontraremos questões relacionadas ao performativo na arte.  

Veremos, no capítulo que se segue, como memórias com origem no jogo 

podem ser atualizadas mediante processos criativos baseados na teoria do jogo. 

Através da compreensão das proximidades entre os processos do jogo e os 
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processos artísticos contemporâneos, poderemos compreender também como 

exercícios de rememoração são vistos como jogos, como comportamentos 

restaurados e como transferências de ações cotidianas em processos artísticos. 

Tanto os estudos do jogo no seu viés antropológico em autores como Huizinga e 

Caillois, quanto ao seu enquadramento performativo através dos autores como 

Richard Schechner, Judith Butler e Antony Howell, serão a base conceitual da 

tese que aqui se constitui. 
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CAPÍTULO 2 

A DIMENSÃO PERFORMATIVA DO JOGO NO PROCESSO DE 

CRIAÇÃO 

 
 
 

Este capítulo apresenta as aproximações entre a teoria/filosofia do jogo 

com os processos e práticas artísticas contemporâneas. A reflexão tem como 

base os fundamentos antropológicos da teoria do jogo em autores como Johan 

Huizinga e Roger Caillois, os quais influenciaram os outros dois autores do âmbito 

da arte, como Allan Kaprow, e do campo dos estudos performativos como Richard 

Schechner, referências conceituais dessa investigação.  

Os fundamentos da relação entre os jogos e as artes remetem às relações 

dos limites e fronteiras entre arte e vida/cotidiano, às questões experimentais e 

lúdicas da prática artística, e às formas de interação entre os espectadores-obra-

artistas.  

Iniciamos a investigação com a leitura de Huizinga que, no seu texto Homo 

Ludens, publicado originalmente em 1938, aponta os limites das relações entre 

jogo e as artes visuais, pois define esta relação com a presença da ação e da 

performance, mais comuns às artes musicais e cênicas. Roger Caillois, seguidor 

deste primeiro, trará uma abertura e uma ampliação da relação aqui discutida e 

categoriza os jogos, para além da paidia (jogo livre) e do ludus (jogo conduzido 

por regras), em agôn (competição), alea (acaso, sorte), mimicry (mimetismo) e 

ilinx (vertigem), tipologia essa que será refletida e relacionada com produções 

artísticas. 

Por fim, buscamos nos estudos performativos como os aspectos da teoria 

dos jogos foram incorporados nas reflexões sobre os processos criativos através 

do conceito de comportamento restaurado de Richard Schechner. Veremos que, 

mediante a repetição e a iteração apontada porJudith Butler na definição de 
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performatividade, de gestos e comportamentos em um processo artístico, somado 

a estratégias de criação como o conceito de transferência e suas variações de 

Anthony Howell, nos levam a possíveis cruzamentos entre os jogos e as artes 

como investigação teórica, analítica e experimental. 

  

 

 

 

2.1. ARTE E JOGO – LIMITES E ABERTURAS 

 

 O livro Homo Ludens de Huizinga inaugurou vias para a pesquisa e 

reflexão sobre os jogos, onde o autor analisa as características fundamentais do 

jogo e demonstra a importância do seu papel no desenvolvimento civilizacional. 

Huizinga buscou definir a natureza essencial do jogo e estabeleceu as suas 

componentes nas manifestações culturais como as artes, a filosofia e a poesia, 

mas também nas instituições jurídicas, bem como nos aspectos da guerra cortês. 

Esse texto é base para várias dessas áreas de investigação, ampliando 

atualmente para o campo da administração de empresas e marketing, política,  

direito, ciências do esporte, educação e artes. Eis sua definição de jogo: 

 
Sob o ponto de vista da forma, pode resumidamente, definir-se jogo 
como uma acção livre, vivida como fictícia e situada para além da vida 
corrente, capaz, contudo, de absorver completamente o jogador; uma 
acção destituída de todo e qualquer interesse material e de toda e 
qualquer utilidade; que se realiza num tempo e num espaço 
expressamente circunscritos, decorrendo ordenadamente e segundo 
regras dadas e suscitando relações grupais que ora se rodeiam 
propositadamente de mistério ora acentuam, pela simulação, a sua 
estranheza em relação ao mundo habitual (HUIZINGA, 2010 [1938], p. 
16) 

 

Numa vertente filosófica, o jogo pode ser visto para além da sua 

dimensão competitiva. Num contexto cultural, podemos dizer que as origens 

dessa reflexão se encontram em Platão, que em A República, reflete sobre a 

cultura grega através dos conceitos de Paidéia e Paidia, de cultura e jogo livre, 
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e, com isso, permite-nos enumerar três tipos de função: o jogo como competição 

(que visa o aperfeiçoamento das técnicas e cumprimento de regras), o jogo 

como estratégia para a educação (que trabalha com elementos de ficção que 

permitem um acesso por parte das crianças ao sensível e ao imaginário para se 

chegar ao conhecimento – uma motivação para a aprendizagem) e o jogo como 

fim em si ou predicativo da ação (VASCONCELOS, 2011, p. 4). 

Nosso interesse não está em analisar como historicamente o jogo foi 

investigado nas áreas do conhecimento da fisolofia, antropologia, ciências do 

esporte, etc. No entanto, Huizinga e Caillois serão autores-chave nessa 

investigação por terem dedicado com afinco seus estudos nessa área, voltados 

a uma leitura antropológica, mais próximos aos interesses dessa investigação, 

diferentemente dos estudos atuais que envolvem a sua dimensão tecnológica, 

as realidades aumentadas e os videojogos. 

Ao pensar o jogo, Huizinga ressalta que a palavra latina ludus (jogo), 

derivado da palavra ludere, teria a significação de jogos regidos por regras e as 

mais diversas formas de representações, mas possui também vários derivados 

como alludo, colludo, iludo, os quais apontam para a significação da simulação 

ou do ilusório. Contém, de igual modo, a significação de não seriedade38. 

Conforme veremos mais adiante Allan Kaprow foi um artista que utilizou 

como referência este texto de Huizinga para a elaboração de sua concepção de 

arte. Na série de textos “The education of un-artist” (1970), Kaprow esclarece as 

questões que definem a an-arte (un-art) já nos anos 60,  através da fluidez entre 

arte e vida (lifelike art): um artista deveria ser esvaziado de arte, eliminando 

praticamente todos os elementos que pudessem lembrá-la em seus trabalhos. 

As questões entre ritual e jogo, entre a seriedade e brincadeira, entre trabalho e 

jogo discutidas por Huizinga, foram atualizadas por Kaprow em seus textos. 

                                                 
38 Sobre a antítese entre o brincar e o que é sério, Freud aponta outra visão em consonância com o 
pensamento de Winnicott: “Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério; ao contrário, 
leva muito a sério a sua brincadeira e dispende na mesma muita emoção. A antítese de brincar não é o 
que é sério, mas o que é real. Apesar de toda a emoção com que a criança catexiza seu mundo de 
brinquedo, ela o distingue perfeitamente da realidade, e gosta de ligar seus objetos e situações 
imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo real. Essa conexão é tudo o que diferencia o ‘brincar’ 
infantil do ‘fantasiar’” (1970, p. 141). 
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Kaprow analisa as diferenças entre o jogo-brincadeira e o jogo-competição e 

ressalta que o primeiro é comumente “negado aos adultos e gradualmente 

desencorajado às crianças” (KAPROW, 2004, p. 177), uma diferença entre o 

jogar com as outras pessoas ou jogar contra. 

Richard Schechner, no âmbito dos estudos performativos, nos diz que as 

atividades de jogo e brincadeira estão presentes na vida humana, que se 

diferenciam sobretudo pela forma como são entendidas na infância e na vida 

adulta: 

Jogar é uma atividade genética que se estende por toda a vida, 
própria dos seres humanos e de vários (mas não todos) outros 
animais. Os jogos dos adultos são diferentes dos das crianças, 
principalmente em termos da quantidade de tempo gasto a jogar e da 
mudança do jogo mais "livre" ou "exploratório" para o jogo limitado por 
regras. No entanto, alguns adultos organizam seus trabalhos de forma 
que possam possam continuar a jogar de maneira muito parecida com 
as das crianças (2002, p. 82).  

 
Este autor ainda ressalta que a mudança da visão sobre o jogo ocorreu 

na virada do século XX, e se acelerou desde então. Para ele, “jogar retornou 

como uma categoria de pensamento” próximo das noções de inconsciente na 

psicologia e Iiteratura, das teorias da relatividade e indeterminação em física, e 

da teoria dos jogos em matemática e economia, como exemplos de jogo levado 

a sério. No que diz respeito às artes, Schechner afirma que “com o jogo, as 

artes visuais retomaram a sua propriedade de criação de novos mundos, com o 

desenvolvimento do Cubismo e, depois, do Expressionismo Abstrato”. Para o 

autor “vários vanguardistas romperam, parodiaram, subverteram jocosamente os 

valores da cultura oficial”, onde jogar “é parte intrínseca de realização, porque 

ele (o artista) cria o "como se", a atividade de risco do faz-de-conta” (2002, p. 

80-81)39.  

Huizinga estudou o jogo como um fenômeno cultural através de uma 

perspectiva histórica, defendendo a tese de que este é um fator lúdico 

fundamental para a civilização, fundamentada nas relações entre o jogo e o 

direito, a guerra, o conhecimento e a poesia.  

                                                 
39 Veremos, mais adiante, como Huizinga e Caillois influenciaram de forma mais direta as concepções de arte 
e de processo criativo de Kaprow e Schechner. 
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Ao refletir sobre as formas lúdicas na arte, Huizinga afirma que na 

música, no teatro e na dança essa relação é mais evidente e acentuada que nas 

artes plásticas. Segundo este autor: 

A distinção entre as artes plásticas e as artes musicais corresponde 
grosso modo à aparente ausência de características lúdicas nas 
primeiras em contraste com sua acentuada presença nas segundas. 
Não será preciso ir muito longe para descobrir a razão deste fato. Para 
se tornarem esteticamente operantes as artes das Musas ou artes 
"musicais" precisam ser executadas perante um público. A obra de 
arte desse tipo, mesmo estando já composta ou escrita, só adquire 
vida própria quando é interpretada, isto é, quando é objeto de uma 
representação ou produto no sentido literal do termo, quando é 
apresentada a um público. As artes "musicais" são fundamentalmente 
ação e são apreciadas enquanto tais de cada vez que a ação é 
repetida na interpretação. […] Essa ação, que é a alma de todas as 
artes protegidas pelas Musas, pode perfeitamente receber o nome de 
jogo (1980, p. 119-120).  

 

Fica evidente que, para Huizinga, a relação da arte com o jogo segue 

rastros de uma ligação direta à ação interpretativa, ao seu caráter físico ligado à 

performance e ao gestual40. Para contrapor as artes plásticas, o autor ressalta a 

sua singularidade, pois  

o próprio fato de estarem ligadas à matéria e às limitações formais que 
daí decorrem é suficiente para impedir irremediavelmente a liberdade 
do jogo e retirar-lhes aquele vôo pelos espaços de que a música e a 
poesia são capazes (1980, p. 120).  

  

Ao opor as artes musicais e as plásticas, Huizinga aponta que há uma 

diferença de ordem afetiva e emocional. Para ele, artistas como o ceramista, o 

pintor, o escultor e o arquiteto, mediante um trabalho longo e penoso, gravam na 

matéria um impulso estético. Essas obras possuem duração e são visíveis 

constantemente. O efeito emocional dessa arte não depende, portanto, de uma 

forma especial de interpretação por outros ou pelo próprio artista. A obra 

produzirá seu efeito, após terminada, enquanto houver olhos para contemplá-la.  

                                                 
40 Huizinga completa este raciocínio ao afirmar que: “Quanto a este aspecto a situação da dança é muito 
especial, pois é ao mesmo tempo musical e plástica: musical porque seus elementos principais são o ritmo e 
o movimento, e plástica porque está inevitavelmente ligada à matéria. Sua interpretação depende das 
limitações do corpo humano, e sua beleza é a do próprio corpo em movimento. A dança é uma criação 
plástica como a escultura, mas apenas por um momento. Tem em comum com a música, que a acompanha e 
que é sua condição necessária, o fato de depender de sua capacidade de repetição” (idem). 
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Huizinga defende a postura de que não há nesse tipo de obra qualquer 

espécie de ação pública para a realização da obra de arte plástica, revelando aí 

a ausência do fator lúdico. Para ele, “por mais possuído que o artista plástico 

esteja por seu impulso criador, é-lhe necessário trabalhar como artesão, com 

seriedade e atenção, corrigindo-se constantemente” (1980, p. 120). Ou seja, há 

inspiração livre e intensa na “concepção”, mas há a dependência da habilidade 

da mão doadora de forma na sua execução. E conclui: “se na execução da obra 

de arte plástica tudo parece indicar a ausência do elemento lúdico, em sua 

contemplação não há qualquer lugar para tal elemento, pois onde não há ação 

visível não pode haver jogo” (idem). 

O texto de Huizinga, por sido escrito nos anos 1938, apresenta uma visão 

da produção artística plástica dentro do contexto histórico e cultural dominante 

em que foi produzido. O autor nos fala da ausência do fator lúdico nas artes 

plásticas devido ao fato de esta não ser realizada em uma ação pública41. Neste 

sentido, o lúdico seria apenas encontrado nessas situações de exposição 

pública da criação da obra, ou poderíamos encontrar também no próprio ato de 

produção da obra independentemente de sua exposição? Segundo Huizinga, 

não haveria jogo quando a obra é apenas contemplada visualmente ou somente 

os trabalhos em que o espectador participa fisicamente é que estariam 

associados à categoria de jogo? O importante aqui é o fato de Huizinga 

considerar o jogo como parte da dimensão temporal e processual da obra, não 

como parte do objeto, por isso temos a ênfase na música, no teatro e na dança. 

Essas questões acerca do processual nas artes visuais passaram a ter sua 

atenção a partir dos anos 50. Portanto, a análise de Huizinga não pode ser 

retirada de seu contexto, mas atualizada. 

Ao exemplificar seu raciocínio acerca do jogo e das artes plásticas, 

Huizinga afirma que é possível encontrar vestígios do fator lúdico nas culturas 

                                                 
41 O autor complementa: “Portanto, a produção da arte plástica desenrola-se completamente fora da esfera 
lúdica, e sua exibição é necessariamente parte de um ritual, de uma festividade ou de um acontecimento 
social. A inauguração de estátuas, a colocação de pedras fundamentais, as exposições etc., não são por si 
mesmas parte integrante do processo criador, e em sua maioria são fenômenos recentes. As artes "musicais" 
prosperam num ambiente de alegria coletiva, mas o mesmo não acontece com as artes plásticas” (1980, p. 
121). 
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arcaicas, pois nestas “a obra de arte tinha em grande parte seu lugar e sua 

função no ritual, como objeto dotado de significação sagrada” (1980, p. 120). 

Havia, para ele, relações com a vida religiosa nas ornamentações das roupas, 

armas, estátuas e edifícios. Esses objetos eram “dotados de poder mágico, 

carregados de valor simbólico, representando muitas vezes uma entidade 

mística” (idem). Nesse sentido, por estarem estreitamente aparentados o ritual e 

o jogo nessa cultura, “seria muito estranho não encontrarmos as qualidades 

lúdicas do ritual de alguma maneira refletidas na produção e na apreciação das 

obras de arte” (idem). Fica clara a visão sociológica do pensamento de Huizinga 

na sua teoria/filosofia do jogo. 

Assim como as artes da performance apontadas por ele, a dança, a 

música e o teatro, a pintura é tida como algo mudo e absolutamente fechado, 

que se satisfaz com sua existência “muda e imóvel”, que se realiza sem o 

público. Vemos que este autor desconsidera o fato de que a pintura, para ser 

vista, compreendida e interpretada, assim como as demais artes, só assim será 

quando for vista por um espectador – uma pintura não existe numa sala sem luz. 

Luigi Pareyson, em Os problemas da estética (1989), irá clarificar essas 

questões referentes a preconceitos implícitos que separam essas artes a partir 

da idéia equivocada de “execução”:  

Sem dúvida isso diz respeito a todas as artes, mesmo às visuais, nas 
quais o olhar não se limita a registrar passivamente, mas realmente 
‘executa’, isto é, reconstrói a realidade viva da obra, multiplicando as 
perspectivas, escolhendo os pontos de vista, dando maior relevo a 
certas linhas do que a outras, notando os tons e as relações, e os 
contrastes, e os relevos, e as sombras, e as luzes, em suma, dirigindo, 
regulando e operando a “visão” (1989, p. 158). 

 

Por mais que uma pintura não exija uma participação física do espectador 

nem a sua execução em público, ela apresenta uma estrutura de fruição que se 

configura como um jogo. No entanto, os aspectos mais performativos e, 

portanto, mais gestuais, lúdicos e interativos se encontram mais constantes e 

presentes nas produções artísticas que surgiram uma década após publicação 

de seu texto.  
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Podemos ver que nos textos de Huizinga há uma abertura para atualizar 

seu pensamento, pois, a partir da segunda metade do século XX até a primeira 

década do século XXI, vimos uma séria de mudanças nos paradigmas das artes 

(como a interação, a performance, os happenings coletivos e o hibridismo entre 

as linguagens) que permitem pensar tais relações propostas. Essas questões 

lúdicas foram inauguradas na arte brasileira, foco de nossa investigação, com os 

artistas Hélio Oiticica e Lygia Clark em meados dos anos 1960. 

Oiticica, com os Parangolés [fig. 35], transpõe a cor plana da pintura para 

o espaço, através de objetos relacionais feitos em diversos materiais maleáveis 

como o tecido e o plástico. Para ele, a obra existia na total incorporação do 

espectador e no momento da interação: uma incorporação do corpo à obra e da 

obra ao corpo. Oiticica chamou essa mudança de concepção e fruição da arte 

como a participação estética integral (OITICICA, 1961 apud OITICICA FILHO, 

2009, p. 15). 

 
Fig. 35 – Hélio Oiticica, Parangolé P32, 

                                        Capa 25, 1973 
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Lygia Clark também irá transpor as formas planas do quadro para o espaço 

através da série Bichos (1960) [fig. 36], que constituia em vários objetos de metal 

com formas geométricas articuladas com o uso de dobradiças. Aqui a participação 

será também o mote que definirá suas características lúdicas de fruição da obra, 

apresentada como um jogo que reage de acordo com os estímulos do sujeito. 

 

 
                        Fig. 36 – Lygia Clark, Bicho, 1960 

 

Essas e outras obras dos artistas vão propor novas formas de interação 

que vão além da contemplação, mudando a concepção de espectador para 

participante através de estratégias como caminhar, penetrar ambientes, 

manipular objetos, assim como percepções que envolvem outros sentidos como 

o tato, o olfato e o paladar42. Esses artistas são exemplos fundamentais para 

uma compreensão da identidade cultural brasileira num contexto tão  

globalizado como os circuitos de arte contemporânea43. Embora referenciamos 

Oiticica e Clark como artistas que inauguram essas questões performativas e 

                                                 
42 Os trabahos desses artistas serão retomados no terceiro capítulo, onde discutimos a condição maleável do 
desenho, à propósito dos trabalhos desenvolvidos na componente experimental desta investigação, 
denominados desenhos maleáveis. 
43 Guy Brett, em Brasil Experimental – arte/vida: proposições e paradoxos (2004), faz uma análise de como 
as propostas artísticas de Oiticica e Clark influenciaram e influenciam até hoje a produção artística brasileira. 
Ver referências. 



 130 

lúdicas na arte contemporânea brasileira, nosso foco de análise neste capítulo 

serão trabalhos dos últimos 30 anos, privilegiando novos artistas. 

Dito isto, será com Roger Caillois, seguidor e crítico dos estudos de 

Huizinga, que teremos uma ampliação do raciocínio sobre os jogos e as artes, 

pois este apresenta maiores exemplos e relações mais claras que permitem 

outras associações que serão discutidas neste texto. Com base nessas reflexões, 

serão analisadas algumas obras que, de forma consciente, intencional ou não, 

possuem estreita relação com os conceitos e processos do jogo definidos por 

esses autores. 

 

 

 

 

2.2. AS REGRAS DO JOGO, AS REGRAS DA ARTE: OBSERVAÇÃO E 

SUBVERSÃO 

 

Assim como no jogo, nas artes também encontramos um fator muito 

importante e que, desde o seu “surgimento”, as acompanharam: as suas regras. 

Para Huizinga (1980, p. 9;13) o jogo tem sempre um caráter estético por 

ser uma suspensão da vida funcional cotidiana, porque revela uma tensão entre 

combinações casuais e estrutura ordenada por regras e por ser regulado por 

regras próprias, apenas necessárias dentro do contexto do jogo. Essas questões 

se encontram também nos processos artísticos. 

Todos os jogos se articulam de acordo com suas próprias regras que são 

consentidas por quem aceita participar do jogo, mas, ao mesmo tempo, são 

obrigatórias pois são elas quem definem sua forma de realização. A definição de 

ser um “fim em si mesmo” de Huizinga faz do jogo uma boa metáfora da obra de 

arte.  

Huizinga ressalta que “Todo jogo tem suas regras. São estas que 

determinam aquilo que ‘vale’ dentro do mundo temporário por ele circunscrito” 

(1980, p. 12). O mesmo se passa com as artes ao longo de sua história, e os 
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exemplos não faltam: a lei da frontalidade na Arte Egípcia, as leis da proporção na 

Arte Grega, as leis da perspectiva e composição no Renascimento e muitas 

outras leis que estabeleciam as regras do “jogo artístico”. A regra surge como um 

constrangimento necessário, por vezes inconsciente e de carácter cultural, ou 

uma schemata, na acepção de Ernst Gombrich. A regra é o que potencia a 

liberdade do jogo. 

Roger Caillois, seguidor do pensamento de Huizinga, complementa as 

relações entre regra e as artes: 

O mesmo se passa no domínio da estética. Em pintura, as regras da 
perspectiva são, em grande parte, convenções. Engendram hábitos 
que, por fim, as fazem parecer naturais. Para a música as leis da 
harmonia, para a arte dos versos, as leis da prosódia e da métrica, 
qualquer outra forma de coerção, unidade ou cânone para a escultura, a 
coreografia e o teatro, todas constituem igualmente legislações 
diversas, mais ou menos explicitas ou detalhadas, que limitam e, ao 
mesmo tempo, orientam o criador. São uma espécie de regras do jogo 
que ele joga. Além disso, criam um estilo comum e identificável em que 
se conciliam e equilibram a disparidade do gosto, a provação da 
dificuldade técnica e os caprichos do génio (1990, p. 14). 

 

Para Huizinga, “As regras de todos os jogos são absolutas e não permitem 

discussão”. Este autor cita uma passagem de Paul Valéry e ressalta a importância 

de sua ideia: "No que diz respeito às regras de um jogo, nenhum ceticismo é 

possível, pois o princípio no qual elas assentam é uma verdade apresentada 

como inabalável" (1980, p. 12). Na história da arte também isso ocorreu em vários 

períodos e movimentos. A lei da frontalidade, por exemplo, era uma verdade 

inabalável, pois qualquer mudança, qualquer rompimento de suas regras poderia 

anular seu significado, e consequentemente levar à perda da eternidade. 

Essas regras e/ou muitas outras, criadas e impostas, sejam elas pelo poder 

religioso e político, pelos próprios artistas, pelos críticos de arte ou por outras 

instituições, não são eternas e imutáveis, permanecem vivas e imponentes num 

determinado período, mas depois sofrem alterações e mudanças. Tanto no jogo 

como na arte, as regras são subvertidas, o que muitas vezes provoca a mudança 

no destino do jogo e o seu resultado. Essas regras podem ser alteradas pelo 

próprio sistema do jogo, por acordo entre jogadores e organizadores ou também 
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pelos próprios jogadores que as burlam, as subvertem, por insatisfação ou por 

desejo de destaque e vitória.  

Estes dois autores, Huizinga e Caillois, refletem sobre a figura do 

“desmancha-prazeres” e a do jogador desonesto e batoteiro (o que finge jogar 

seriamente e aparenta reconhecer o círculo mágico). Para Huizinga  

 
os jogadores são muito mais indulgentes para com o batoteiro do que 
com o desmancha-prazeres; o que se deve ao fato de este último 
abalar o próprio mundo do jogo. Retirando-se do jogo, denuncia o 
caráter relativo e frágil desse mundo no qual, temporariamente, se 
havia encerrado com os outros. Priva o jogo da ilusão — palavra cheia 
de sentido que significa literalmente "em jogo" (de inlusio, illudere ou 
inludere). Torna-se, portanto, necessário expulsá-lo, pois ele ameaça 
a existência da comunidade dos jogadores (1990, p. 14). 

 

Numa tentativa de perceber as proximidades e afastamentos entre a 

teoria do jogo e as questões da arte, poderíamos considerar uma função 

semelhante no papel do artista? O trecho abaixo, deste mesmo autor, poderia 

nos auxiliar numa relação mais clara: 

 
A figura do desmancha-prazeres desenha-se com mais nitidez nos 
jogos infantis. A pequena comunidade não procura averiguar se o 
desmancha-prazeres abandona o jogo por incapacidade ou por 
imposição alheia, ou melhor, não reconhece sua incapacidade e 
acusa-o de falta de audácia. Para ela, o problema da obediência e da 
consciência é reduzido ao do medo ao castigo. O desmancha-prazeres 
destrói o mundo mágico, portanto, é um covarde e precisa ser expulso. 
Mesmo no universo da seriedade, os hipócritas e os batoteiros sempre 
tiveram mais sorte do que os desmancha-prazeres: os apóstatas, os 
hereges, os reformadores, os profetas e os objetores de consciência 
(ibid). 

 

Desta forma, os jogadores desmancha-prazeres, os excluídos, 

revolucionários, os hereges, fundam uma nova comunidade que possui suas 

próprias regras. Na arte, temos muitos casos que permitiriam uma reflexão. 

Houve vários artistas que incomodaram-se com as arbitrariedades e buscaram 

fugir e criar suas próprias leis. Deste modo, toda regra tem sua excessão, ou 

como o senso comum afirma “as regras foram criadas para serem quebradas”: 

Estas regras têm algo de arbitrário e quem as achar estranhas ou 
incómodas tem autorização para as recusar e pintar sem perspectiva, 
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escrever sem rima nem ritmo, compor fora das normas estabelecidas. 
Assim, já não estará a jogar, mas sim a contribuir para a destruição do 
jogo, pois neste as regras existem apenas em função do respeito que 
por elas se tem. Nega-las é estar simultaneamente a esboçar os futuros 
critérios de uma nova perfeição, de um novo jogo cujo código ainda 
vago acabará por tornar-se, por sua vez, tirânico, domesticará a audácia 
e novamente proibirá o sacrilégio da fantasia. Toda e qualquer ruptura 
que quebre uma proibição acreditada esboça já um outro sistema, que 
não é menos exacto nem menos gratuito. (CAILLOIS, 1990, p. 14). 

 

O rompimento das regras e a criação de outras novas marcam as 

transições entre os movimentos artísticos, porém há um movimento de ir-e-vir ao 

respeitá-las, rompê-las, desviá-las e reinventá-las44.  

Veremos mais adiante como o artista brasileiro Chico Amaral subverte e 

desconstrói as regras do jogo do tênis de mesa (pingue pongue) como mote para 

lançar desafios mentais aos espectadores para que descubram ou criem suas 

próprias regras. 

Através dos pensamentos destes autores da teoria do jogo - Huizinga e 

Caillois - podemos dizer que arte e jogo possuem muitas proximidades. 

Nomeadamente no que diz respeito à sua abertura ao acaso e o limite das regras, 

podemos afirmar que, nas artes, assim como no jogo “um desfecho conhecido a 

priori, sem possibilidade de erro ou de surpresa, conduzindo claramente a um 

resultado inelutável, é incompatível” com a sua natureza. Em ambos, tal como 

pontua Caillois:  

é necessária uma renovação constante e imprevisível da situação, 
como a que se produz ao atacar e ao ripostar, no caso da esgrima ou 
do futebol, cada mudança de bola, no ténis ou ainda no xadrez de cada 
vez que um dos adversários altera uma peça. O jogo consiste na 
necessidade de encontrar, de inventar imediatamente uma resposta que 
é livre dos limites das regras (1990, p. 28).  

 

                                                 
44 Vimos ao longo da história exemplos como o Maneirismo e o Barroco que mudaram as leis de composição 
e de técnicas de pintura clássica Renascentista e que, após séculos, as regras clássicas voltam a reger a 
produção artística europeia com o Neoclassicismo. A partir do Romantismo, quebrar as regras torna-se cada 
vez mais constante, com “jogadores” cada vez mais voltados para suas próprias concepções do “jogo” e 
passam a criar suas próprias regras. Novos “jogos” são criados e, após um tempo, foram ganhando adeptos 
que aos poucos amadureciam suas ideias e regras. Com o modernismo isto tornou-se mais claro e mais 
diversificado, onde, no jogo das artes, vários outros jogos (“ismos”) foram surgindo com suas leis, regras e 
normas específicas. 
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 Se o jogo está inserido na cultura e suas regras são entendidas por quem 

nela está inserido, se o jogo só faz sentido e possui significado mediante esse 

conhecimento, vemos outras formas de jogo surgirem a cada proposição artística 

contemporânea que se apresenta como um desafio a ser descoberto, um jogo a 

ter suas regras compreendidas para sua inserção e produção de sentido no 

espectador. Muitas obras de arte se encontram fora da cultura, fora do que está 

convencionado dentro das regras e não reafirmam um pensamento estabelecido 

e, portanto, necessitam de um esforço racional para a busca do sentido. Se 

aprendemos as regras do jogo ao jogar, o próprio diálogo perceptivo com as 

obras contemporâneas pode também ser visto como um jogo. Muitas vezes esse 

aprender a jogar depende de um manual de instrução que ensina e dá pistas de 

como funciona o jogo, tal como vemos nos museus, através de folhas de sala, de 

textos críticos e educativos que servem como ferramentas para a sua 

compreensão. A respeito dessas questões, Ronaldo Entler, em sua tese de 

doutoramento, observa: 

Não basta ao espectador a contemplação passiva, parar diante da obra 
e se deixar levar por um mecanismo que se revela de forma 
espontânea, porque está enraizado na cultura. A obra demanda um 
esforço intelectual (quando não físico) e uma ação mais consciente que 
nada tem a ver com a identificação espontânea e a ilusão de 
“suspensão de realidade” operada pela arte, em sua tradição. Em todo 
caso, a obra contemporânea ainda se define por um êxito estrutural. A 
comparação com o jogo ilustra exatamente a forma como esse êxito se 
manifesta: como uma recombinação, concreta ou simbólica, de peças 
que são oferecidas, para localizar em sua relação uma coerência, que 
pode ser menos ou mais evidente, mas que ainda precisa ser atingida 
para que o objeto exista como arte (2000, p. 154)45. 

 

Para além das regras, outra característica que define os jogos é a relação 

com a ausência da produção de bens, o que não implica no deslocamento destes 

(quando um bem é disputado e seu proprietário o perde – há o deslocamento, 

mas não a produção de bens), como veremos no próximo tópico. 

 
 

                                                 
45 Ronaldo Entler investigou também em sua tese Poéticas do acaso: acidentes e encontros na criação 
artística as relações entre arte e jogo com base em Huizinga. Ver referências bibliográficas. 
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2.3. O JOGO E A PRODUÇÃO DE BENS – ENTRE A ARTE E A AN-ARTE 
 

Conforme vimos na definição de jogo apresentada por Huizinga, este 

constituiria numa “ação destituída de todo e qualquer interesse material e de total 

e qualquer utilidade” (1980, p. 16).  

Caillois utiliza o pensamento de Huizinga sobre a produção de bens ou a 

geração de riquezas através do jogo e afirma que justamente por esse motivo que 

o jogo se diferencia do trabalho ou da arte. Ressalta que a visão de Huizinga 

sobre o jogo como ação destituída de qualquer interesse material é limitada pois 

há os jogos de apostas ou de azar (lotarias, casinos). “Há deslocação de 

propriedade, mas não produção de bens” (1990, p. 25). Para Caillois “no fim do 

lance, tudo pode e deve voltar ao ponto de partida, sem que nada de novo tenha 

surgido: nem colheitas, nem objectos manufacturados, nem obra-prima, nem 

capital acrescido” (1990, p. 25). 

Com referências nas obras destes autores, Allan Kaprow buscará refletir 

sobre as relações entre arte e vida para pensar a sua produção artística, 

nomeadamente as “activities”. A sua proposta inicial era pensar o processo de 

criação como uma atividade planejada para ser feita, para ser participada, para 

ser jogada, independentemente da presença de platéia/participantes, sem gerar 

produtos. A arte acontecia no tempo e no espaço, e quando do seu fim nada mais 

restava a não ser a memória de quem esteve presente, de quem jogou. 

Em seus textos “The Education of the Un-artist”, dividido em três partes, 

Kaprow apresenta quatro chaves (passwords), estratégias em forma de fazer 

artístico, nomeadamente, a não-arte (nonart), a antiarte (antiart), a arte-arte (art-

art) e a an-arte (un-art)46. Esta última seria a produzida pelo an-artista, cuja 

prioridade seria promover uma nova forma de olhar o mundo e não simplesmente 

criar obras permanentes: destabilizar o próprio reconhecimento do que é arte, ao 

                                                 
46 A opção de tradução do prefixo inglês “un”, que refere-se a uma negação, pelo prefixo “an”, feita pelo 
artista brasileiro Ricardo Basbaum, se deu por sua proximidade com “anarquia, “ou “anacronia”, pretendeu-se 
manter a característica inerente à descrição que Kaprow faz do conceito. 
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criar uma híper-consciência dos gestos mais cotidianos. É viver a vida, agir no 

cotidiano, com a consciência da singularidade de cada gesto. 

O conceito de “play” (jogo), mais voltado a um jogar-brincar com a vida e 

com a arte, é fundamental para a produção deste artista e a sua definição da an-

arte. De acordo com Kaprow,  

 
Quando o an-artista copia o que está acontecendo fora da arte ou 
copia uma nem tão visível “natureza em seu modo de operação” 
(Coomaraswamy), isso não precisa ser um negócio grave e austero. 
Seria demais parecido com o trabalho. É para ser feito com gosto, 
humor, alegria; é para jogar-brincar [play].47 
Jogar-brincar [play] é uma palavra suja. Utilizada no sentido comum de 
correr alegremente, fazer de conta e ter uma atitude livre de 
preocupações com uso moral ou prático, ela conota, para os 
americanos e muitos europeus, preguiça, imaturidade e falta de 
seriedade e substância (KAPROW, 2004, p. 169).  

 
 

Eis a característica do “jogo” adquirida por Kaprow: “Jogar-brincar, porém, 

oferece satisfação, ainda que não em algum resultado prático assinalado, 

alguma realização imediata, mas, em vez disso, na participação contínua por si 

mesma48” (2004, p. 178). O jogar-brincar desinteressado, que envolva alegria e 

prazer. Pensar o jogo como processo de produção de significados e não de 

bens.  

Ao jogar, o homem alcança o conhecimento de si e do mundo. De que 

forma o jogar pode ser um mote para o processo de criação do artista como 

meio de interagir com o expectador e como modo de chegar à compreensão do 

trabalho artístico? 

O an-artista deve imitar/copiar a experiência da vida, mas no sentido de 

que, ao fazer a vida novamente, jogue com a mesma, revelando aqui o sentido 

                                                 
47 No original: “When the un-artist copies what’s going on outside of art, or copies a less visible ‘nature in her 
manner of operation’ (Coomaraswamy), it doesn’t have to be a somber business. That would be too much like 
work. It’s to be done with gusto, wit, fun; it’s to be play”. Nesta parte, Kaprow desenvolve sua argumentação a 
partir do termo play, que pode ser traduzido em português, em sua forma verbal, tanto por jogar como por 
brincar, ou ainda interpretar um papel e tocar um instrumento. Em inglês, play diferencia-se de game, por não 
envolver competição ou disputa, transmitindo a idéia de um jogar desinteressado, envolvendo prazer e 
alegria. Para facilitar a compreensão, na tradução de Ricardo Basbaum, play foi traduzido por jogar-brincar, 
game por disputar. 
48 No original: “Play, however, offer satisfaction, not in some stated practical outcome, some immediate 
accomplishment, but rather in continuous participation as its own end”. 
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original do termo mímesis (imitação/mimetismo): uma analogia não com a 

aparência sensível das coisas, mas com os processos naturais. Atividades 

comuns como pentear o cabelo, arrumar a cama ou brincar, são momentos em 

que não haveria a possibilidade de produzir registros ou documentos que possam 

ir para o museu. O objetivo seria promover um pensamento de dar importância às 

coisas que parecem sem valor, promover a ludicidade em detrimento da 

competição. 

Imitação como é praticada pelos não-artistas pode ser um modo de 
enfocar o jogo-brincadeira num plano moderno e ainda assim 
transcendente, o qual, por ser intelectual – ou, melhor, inteligente – 
pode ser desfrutado por adultos que temam parecer crianças. Do 
mesmo modo como o jogo-brincadeira de imitação das crianças pode 
ser um ritual de sobrevivência, esse pode ser um estratagema para a 
sobrevivência da sociedade. Na passagem da arte para a an-arte, o 
talento do artista, para revelar o intercâmbio das coisas, pode ser 
tornado disponível para “o mal-estar da civilização” – em outras 
palavras, pode ser usado para unir o que foi separado (KAPROW, 2004, 
p. 172). 

 
 

Assim como Kaprow, veremos no ítem §2.5 como Richard Schechner irá 

elaborar sua teoria dos estudos da performance também com base nos autores 

dos jogos. Veremos, a seguir, como este autor sustenta a teoria de que a 

performance é um comportamento ritualizado condicionado/permeado pelo jogo e 

elabora o conceito de comportamento restaurado. 

Entretanto, vimos que, tanto nas questões das regras quanto na ausência 

da produção de bens, os jogos estabelecem cruzamentos conceituais com os das 

artes. Para além dessas questões, os jogos se ampliam em outras categorias 

definidas por Roger Caillois que permitirão uma ampliação dessas associações 

até aqui investigadas. 
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2.4. A CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS: POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES COM AS 

ARTES  

 
Roger Caillois49 define a atividade de jogar como livre, delimitada, incerta, 

improdutiva, regulamentada e fictícia. Neste tópico veremos como este autor 

ampliou e criticou o pensamento de Huizinga e introduz uma classificação dos 

jogos que abarca outras características além dos jogos de competição regrada 

citados por seu antecessor, Huizinga.  

Caillois reconhece a importância do estudo de Huizinga, mas diz que “é 

uma obra contestável na maioria de suas afirmações” (1990, p. 23) e afirma: 

Huizinga executou, brilhantemente, esta demonstração, mas se 
descobre o jogo onde, antes dele, ninguém soube reconhecer a sua 
presença ou sua influência, omite deliberadamente a descrição e a 
classificação dos próprios jogos, como se todos respondessem às 
mesmas necessidades e exprimissem, de forma indiferente, a mesma 
atitude psicológica. A sua obra não é um estudo dos jogos, mas uma 
pesquisa sobre a fecundidade do espírito do jogo que preside a uma 
determinada espécie de jogos – os jogos de competição regrada. A 
análise das fórmulas iniciais de que Huizinga se serve para 
circunscrever o campo de suas verificações permite a detecção de 
estranhas lacunas numa investigação que é aliás, em todos os 
aspectos, notável (idem). 

 

Para ele, o jogo não só envolve somente a paidia (jogo livre) e o ludus 

(jogo controlado por regras), mas apresenta uma maior variedade em suas 

estruturas, definindo quatro: agôn, alea, mimicry e ilinx, ou seja, o papel da 

competição, da sorte, do simulacro ou da vertigem (1990, p. 32). Foi essa 

classificação que fez com que Caillois também se tornasse num dos autores base 

para o desenvolvimento e evolução dos estudos dos jogos. Embora muitas 

dessas categorias se permeiam em alguns tipos de jogos, como veremos, elas 

vêm orientar as diferenças de expressão e atitude psicológica. Esses conceitos 

serão investigados, a seguir,  através da associação com as artes visuais nos 

seus processos criativos. 

 

                                                 
49 A escolha de Caillois como base referencial teórica para a tese se deu pelas afinidades encontradas nas 
categorias estabelecidas por esse autor na definição dos jogos com os processos artísticos. 
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2.4.1 AGÔN – JOGOS DE COMPETIÇÃO  

 

2.4.1.1 – AGÔN COMO VIRTUOSISMO TÉCNICO 

 

Roger Caillois inicia sua definição de agôn ao afirmar: 

 
O interesse do jogo é, para cada um dos concorrentes, o desejo de ver 
reconhecida a sua excelência num determinado domínio. É a razão pela 
qual a sua prática do agôn supõe uma atenção persistente, um treino 
apropriado, esforços assíduos e vontade de vencer. Implica disciplina e 
perseverança. Abandona o campeão aos seus próprios recursos, incita-
o a tirar deles o melhor proveito possível, obriga-o, finalmente, a servir-
se deles com lealdade e dentro de limites fixados que, sendo iguais 
para todos, acabam, em contrapartida, por tornar indiscutível a 
superioridade do vencedor. O agôn apresenta-se como a forma pura do 
mérito pessoal e serve para o manifestar (1990, p. 35). 

 
No campo artístico, há também a busca pela perfeição técnica que trará o 

reconhecimentoda obra e do artista. Uma luta consigo num desejo de vencer a si 

próprio em situações e processos e a superação e melhoria do virtuosismo 

técnico. Em termos gerais, os artistas buscam um reconhecimento pelos seus 

valores técnicos, estilísticos e conceituais, o que caracterizam a sua excelência. 

Nas artes corporais, como a dança, especificamente o balé clássico, o domínio 

técnico torna-se um dos fatores que distinguem o bailarino virtuoso. 

A arte hiperrealista também exige o virtuosismo. Trabalhos como o do 

escultor australiano Ron Mueck [fig. 37] são exemplos de uma busca pela 

perfeição técnica na representação do corpo humano em escala real e ampliada. 

Na pintura hiperrealista, a busca pela perfeição na representação com 

características da fotografia com autores como Richard Estes [fig. 38] e Don 

Eddy50.  

                                                 
50 No entanto, estas obras hiperrealistas apresentam também a característica de mimicry, ou seja, o 
simulacro e a ilusão. Como veremos, algumas obras, assim como alguns jogos, apresentam características 
de mais de uma categoria apontada por Caillois. O próprio autor refere-se a essa questão ao falar que a 
corrida de cavalos combina categorias como agôn, alea e mimicry. 
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  Fig. 37 - Ron Mueck, Mask II, 2002                 Fig. 38- Richard Estes, Nedick’s, 1970 

 

Contrário a essas obras hiperrealistas que pretendiam representar a 

realidade como um afastamento crítico, outra vertente busca a perfeição para 

contribuição científica, como a ilustração (ilustradores botânicos, por exemplo). 

Porém, através do conhecimento das técnicas clássicas de ilustração como a 

aquarela e o bico de pena, conhecimentos adquiridos mediante treino, o artista 

brasileiro Walmor Correa as utiliza como forma de ilusão: a perfeição na 

representação para aludir à mentira. 

Durante seu processo de trabalho o artista realiza uma minuciosa 

observação e pesquisa em diferentes fontes científicas (livros de anatomia, 

compêndios e manuais de zoologia). Ele, primeiramente, formula uma hipótese 

sobre a espécie e, a partir daí, estuda como ela pode ser cientificamente descrita 

nas suas características mais gerais como anatomia, fisiologia e hábitos.  

Seus primeiros trabalhos neste domínio, encontrados na série Natureza Perversa 

(2003) [fig. 39], apresentam cruzamentos de espécies animais como pinguim e 

peixe, gatos e pacas, siris e aranhas, entre outros, como um bestiário. Criaturas 

essas que podem ser frutos da imaginação do artista, do medo dos efeitos 

inimagináveis do consumo abusivo de alimentos transgênicos ou de suas 

reflexões acerca dos experimentos da engenharia genética.  
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                  Fig. 39 – Walmor Correa, Pelagius, 2003 

 

Já no grupo de trabalhos intitulado Unheimlich (2005-2006), Corrêa 

trabalha numa outra direção. Suas novas criações são lendas e mitos populares 

brasileiros, os quais são formados por hibridações de diferentes animais (cachorra 

da palmeira) ou de humanos e animais em um único ser (sereia e capelobo) [fig. 

40]. Sendo assim, o artista, ao representá-los dessa forma, dissecando-os e 

dando um discurso de verdade para suas anatomias, estaria reforçando a crença 

e o imaginário popular ou estaria iluminando o desconhecido? 
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                                              Fig. 40 - Walmor Correa, Ondina, 2005 

 

Ainda nesta série, Corrêa combina informações tanto científicas (médicos e 

especialistas) como populares (moradores das regiões onde estes mitos e lendas 

se mantêm vivos), para então, representá-los como esperado em um atlas de 

anatomia, o qual se utiliza conhecimentos técnicos de desenho, pintura e 

escrita51. 

 

 

 

 
                                                 
51 Outros trabalhos assumem essa relação com o imaginário infantil ao realizar trabalhos de ilustração 
científica dos super-heróis como o Homem-Aranha, por exemplo, indo para um campo mais pop, encontrando 
uma internacionalização do seu trabalho. Walmor Correa também realizou trabalhos no campo da escultura 
com a produção de esqueletos de animais criados por ele. Para maiores informações, no site do artista 
(www.walmorcorrea.com.br), dentre as publicações de textos críticos, há o texto Imaginário Artístico e da Arte 
em Walmor Corrêa, de autoria de Marcio Pizarro Noronha e Miguel Luiz Ambrizzi. 
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2.4.1.2  - AGÔN COMO DESAFIO, CONFRONTO E IDEIA DE PROVA 

 

Seguindo o pensamento acerca do agôn, Caillois afirmará que “tem 

igualmente havido testemunhos realçando que numerosos jogos de perseguição 

tem lugar após provocação ou convite” (1990, p. 35). No campo das artes, temos 

vários momentos em que os processos de criação são iniciados após uma 

proposta ou um convite feito por um curador para uma exposição ou por um edital 

de seleção para algum salão de artes. Uma “certa competição” entre os artistas 

ocorre, na busca pela “resposta correta” e mais criativa perante o desafio lançado 

e avaliado pelos juízes, onde, novamente, os artistas buscam mostrar sua 

excelência. 

No entanto, agôn  também contemplaria situações de desafio entre o artista 

consigo mesmo, entre o artista e o público, entre a obra e o público e entre o 

público consigo mesmo.  

A ideia de situações de desafio, confronto ou a própria ideia de prova do 

artista consigo mesmo pode ser encontrada na obra Castelo de Areia (2002), da 

artista brasileira Lia Chaia. 

Lia Michalany Chaia (São Paulo, 1978), formada pela Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP) em Artes Plásticas em 2002, apresenta desde o início 

uma extensa produção artística, com uma atuação ampla no Brasil e no exterior, 

constituindo um currículo denso para uma jovem artista52. 

Suas obras concentram-se nas reflexões acerca do artesanal e o 

tecnológico, entre as paisagens naturais e das metrópoles, de percepções que 

vão da visão ao próprio corpo. No entanto, uma obra em particular, Castelo de 

Areia (2002) [fig. 41 e 42], apresenta, indiretamente, questões relacionadas ao 

jogo e à uma brincadeira da infância. Numa série de 103 fotografias a artista 

registra a ação de construir um castelo de areia na beira do mar. 

                                                 
52 Em 2003, é premiada com o “Artist In Residence Programme- Cité des Arts”, de Paris, França ( bolsa da 
FAAP), e em 2005, ganha a “Bolsa Iberê Camargo” que junto com a “Sala de Arte Pública Siqueiros” lhe 
permite passar 3 meses como residente na Cidade do México. Participa do Programa Rumos Artes Visuais 
do Instituto Itaú Cultural, edição 2005/2006, da 10° Bienal de Istambul e Futuro do Presente no Itaú Cultural 
em 2007. 
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   Fig. 41 – Lia Chaia, Castelo de Areia, 2002 – série com 103 fotografias53 
 

 

 

       Fig. 42 – Lia Chaia, Castelo de Areia (detalhe), 2002 – série com 103 fotografias  

 

                                                 
53 Essa obra integrou a exposição intitulada Experiências com o corpo, no Instituto Tomie Otake, São Paulo, 
Brasil. 
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Com essa obra, a artista nos leva diretamente a uma memória comumente 

presente em pessoas que, durante a infância, foram à praia e brincavam de 

construir esses castelos. Podemos dizer que Lia Chaia rememora essa ação 

através da proposta geral da exposição que são as experiências com o corpo.  

Chaia se coloca numa posição desafiante, realiza a ação próxima das 

ondas do mar, condição processual necessária para que seja feito o castelo com 

a areia imersa na água, provocando o seu gotejamento. Essa sequência 

fotográfica mostra o desenvolvimento da ação, nos momentos em que a água do 

mar se aproxima da artista e, em alguns casos, destrói o castelo que ela está a 

construir. Um jogo entre o prazer e o desprazer de ver sua obra em construção e 

desconstrução, característica presente na infância, onde as crianças se 

interessam somente pelo momentâneo, não se prendendo a valores materiais ou 

de conservação de seu desenho, por exemplo54. 

 A artista parece enfrentar as dificuldades que a própria circunstância impõe 

para a realização deste castelo, quase como que ultrapassar um obstáculo, num 

fazer e refazer, como numa obsessão ou uma forma de provar a si própria que 

consegue levar à cabo essa ação. Após sua ação, certamente as ondas do mar 

irão destruir novamente o castelo, mediante o aumento da maré, reforçando 

assim a efemeridade do jogo. 

 Num outro contexto, temos tambem a ideia de prova, de persistência e de 

conflito do artista consigo próprio em vencer um obstáculo para produzir algo na 

construção do Castelo de Cartas, de 2001 [fig. 43 e 44], do artista brasileiro 

Chico Amaral55 (Belo Horizonte, 1963). Essa obra apresenta dois elementos: uma 

mesa com cartas alteradas cujos naipes são palavras que permitem formulações 

                                                 
54 Sobre as relações entre o brincar e o produzir arte na infância e as características da arte contemporânea, 
ver os trabalhos de Anna Marie Holm, uma artista dinamarquesa que tem sua produção diretamente originada 
na colaboração com bebês e crianças. Ela lista alguns parâmetros que aproximam ambas produções, são 
eles: acontece no aqui e agora, é fluente, não absoluta, o trabalho acontece no desenrolar do processo, se 
define ao investigar, eu e você e o que surge desse encontro, a arte não é apenas o objeto, interações, entre 
outros. Ver referências bibliográficas. 
55 Licenciado em Artes Plásticas na Faculdade de Artes Dulcina (1990), em Brasília e bacharel em Pintura na 
Universidade de Brasília (1995). Ganhou a bolsa do Prêmio Brasília de Artes Visuais do Museu de Arte de 
Brasília em 1998 com orientação de Tadeu Chiarelli. Realizou várias exposicões individuais e coletivas em 
instituições brasileiras como: CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil, ECCO – Espaço Cultural 
Contemporâneo – Brasília, Paço das Artes – USP, MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo e Instituto 
Itaú Cultural.  
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de frases com o tema identidade-alteridade e o próprio castelo de cartas resultado 

de uma brincadeira comumente, mas não necessariamente, infantil. Construir um 

castelo de cartas é uma atividade de paciência, delicadeza, de movimentos finos 

e precisos, que implica habilidade e equilíbrio para que este fique montado. 

Qualquer desvio, desconcentração ou um leve sopro pode desfazer horas de 

trabalho. 

 
 Fig. 43 – Chico Amaral, produção de PARA  
  JOGAR ARTE - Castelo de Cartas, 2001 
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                 Fig. 44 – Chico Amaral, PARA JOGAR ARTE, 2001 

 

Sobre essa obra, o artista declara: 

Por um lado está o baralho e seu jogo de palavras. Por outro a 
brincadeira do castelo de cartas, aquela de tardes arrastadas em um 
lugar confortável. Sim, está o desafio de fazer algo monumental a partir 
de uma unidade, um objeto ínfimo. As montagens demoraram pelo 
menos quatro dias com a ajuda de pelo menos duas pessoas. É um 
enfrentamento. Exige planejamento de tarefas, de ocupação de espaço, 
de tempo. Mas não há cálculos. É intuitivo como seria em uma tarde 
lenta56. 

 

Nas confecções dos castelos de cartas nos seus vários momentos 

expositivos, a obra, tal como afirmou o artista, não possui um projeto calculado no 

que diz respeito ao formato, tamanho e disposição das cartas, é um trabalho 

ituitivo, executado como um jogo livre. No entanto, o artista subverte as “regras 

comuns” desse jogo e trabalha com um resultado controlado, ou seja, as cartas 

são coladas. Toda a fragilidade desse jogo é amenizada pelo ato de colar, mas 

ainda permanece a leveza das cartas. Encontramos aqui o que Kaprow chamou 

de rumor calculado, o ato de criar na mente do observador de que algo pode ser 

                                                 
56 Informação recolhida junto do artista através de entrevista por e-mail realizada durante o desenvolvimento 
desta tese no mês de abril de 2014. Ver Anexos. 
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como se está apresentado pelo artista, gerando uma dúvida acerca dessa 

possibilidade ser ou não real. Questionado sobre esses aspectos de seu trabalho 

Chico Amaral nos diz: 

O imprevisível foi o efeito que o castelo gerou nas mostras. Ele cria uma 
área de fragilidade enorme. Poucos se aproximam. Aqueles que o 
fazem, caminham quase que na ponta dos pés como para não 
despertar as figuras do castelo, mesmo sabendo que todas as cartas 
estão coladas57. 

 

Vemos, portanto, mediante o relato do artista sobre como se deu a fruição 

da obra pelo público, que a cola não anulou a fragilidade da obra, revelando 

assim que a memória do jogo infantil que temos é que orienta a nossa percepção 

da mesma. 

No que diz respeito às situações de confronto e desafio entre artista/obra e 

público, seguiremos tomando como exemplo o trabalho de Chico Amaral que 

propõe desafios aos espectadores, cujas obras são enigmas a serem 

desvendados a partir da subversão das regras do jogo. 

Chico Amaral possui uma série de trabalhos chamada O Jogo dos 7 erros, 

onde ele quebra as regras do jogo de pingue-pongue58 (tênis de mesa), 

deformando os elementos que o compõem tanto em escala quanto na sua forma. 

Mesas e raquetes alteradas em forma e tamanho, pares de raquetes ligados por 

um fio de borracha são estratégias onde agôn aqui é proposto enquanto desafios 

aos espectadores para desvendarem as possibilidades de jogo nessas obras. O 

percurso é embalado por sons que podem ser a repetição ad infinitum do barulho 

da bola sobre a mesa, durante o jogo. Gê Orthof, artista brasileiro, assim 

apresenta a obra de Amaral:  

Chico Amaral produz obras que utilizam uma tática da intimidade pela 
subversão do olhar, do sentido da obra, do valor da obra de arte, da 
seriedade e até da própria razão de ser da obra mesma. De pronto, 
enfrentamos uma crise de escalas: macro X micro. Imensas e bizarras 
mesas de jogar-pingue-pongue com minúsculas regras ou propostas 
impressas em bolinhas ou manuais de instruções. Um constante 
pingue-pongue entre as minúsculas ironias encontradas nas entrelinhas 

                                                 
57 Idem. 
58 O jogo do tênis de mesa é popularmente conhecido por pingue-pongue no Brasil, quando jogado em 
momentos de lazer e não em circuitos oficiais. 
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das regras e o gigantismo de mesas, redes e raquetes que nos 
intimidam a iniciar qualquer partida, ainda que mentalmente (ORTHOF, 
2002, p. 206). 

 

Um dos trabalhos que compõem essa série constitui de uma mesa que 

teve sua superfície modificada, quebrada em ziguezague, criando obstáculos para 

que a bola quique no campo do adversário e permita que este continue a jogada 

num contra-ataque, transformando a forma de jogar [fig. 45]. 

 

 
          Fig. 45 – Chico Amaral, O Jogo dos 7 erros, 2000 

 

Um dos lados dessa mesa, o que possui a base deformada, é feito com 

dobradiças, mas este pode voltar em sua forma plana e, de acordo com a 

fotografia da obra, aumentaria o tamanho do campo desse jogador, facilitando 

também o jogo para o jogador oponente. Chico Amaral esclarece: “O jogo está na 

mudança da superfície sobre a qual se joga. Pode ser exposta com diferentes 

formatos, inclusive totalmente aberta, pois a intenção é despertar uma 

expectativa, disparar pensamentos sobre possibilidades”59. 

                                                 
59 Informação recolhida junto do artista através de entrevista por e-mail realizada durante o desenvolvimento 
desta tese no mês de abril de 2014. 
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 Ainda nessa peça há a distorção do tamanho da raquete, que comumente 

tem 15cm de diâmetro, passou a ter cerca de 60cm, alterando também o seu 

peso e ergonomia. 

Outro exemplo de deformação da mesa se encontra numa em que o artista 

coloca um dos lados em degraus, não havendo mais os pés da mesa, mas sim 

como sendo uma prolongação do piso da galeria [fig. 46]. No entanto, o artista 

ressalta: “Há uma persistência de um dos parâmetros do ambiente de jogo60”. 

 

 
Fig. 46 – Chico Amaral, O Jogo dos 7  

                                         erros (detalhe), 2000 
 

Ainda a especularmos sobre as possibilidades de jogo e com esses 

elementos que se apresentam, nesses dois exemplos em que o artista modifica 

um dos lados da mesa, colocando em desvantagem (ou vantagem) um dos 

jogadores, poderiam ser definidos, mediante um jogo de sorte (par ou ímpar, cara 

ou coroa), qual lado seria destinado a cada jogador.  

                                                 
60 Idem. 
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Seguindo nas alterações que o artista faz nos elementos desse jogo, não 

somente na forma, mas também na escala, em outras duas mesas ele altera o 

seu formato retangular para o redondo [fig. 47].  

 

 
      Fig. 47 – Chico Amaral, O Jogo dos 7 erros, 2000 

 

Os cantos da mesa retangular que são importantes para, muitas vezes, 

finalizar uma jogada ou partida, foram excluídos. Além disso, a altura da mesa foi 

diminuída e, com isso, modificou também a forma física de jogar: ou os jogadores 

ficariam em pé e a bola teria que quicar mais alto ou ficariam 

sentados/agachados/ajoelhados durante o jogo, ou ainda outras formas possíveis 

de se pensar o jogo a partir dos elementos que são propostos. No entanto, as três 

mesas redondas de Amaral possuem caixas de som centralizadas com bolas que 

vibram de acordo com a projeção do som, como que num jogo em devir, um jogo 

pulsante e ansioso por ser jogado ou que já está sendo jogado segundo o artista: 
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“...o jogo ali já está sendo jogado. Cada mesa sonora emite uma palavra: UM - 

SER – OUTRO61”. 

Chico Amaral, em outra peça [fig. 48], prolonga longitudinalmente sua 

dimensão física, diminui a sua altura e lagura (deixando-a mais baixa e mais 

estreita) e, coloca no lugar da rede, um letreiro luminoso que apresenta a frase: 

“jogue / na vez do outro / seja o outro / na sua vez”. Esse texto cíclico tem uma 

velocidade muito lenta, convidando o espectador a dedicar um tempo maior de 

atenção para a peça, contrapondo à velocidade normal de um jogo real de 

pingue-pongue. 

 

 
                          Fig. 48 – Chico Amaral, O jogo dos 7 erros, 1999 

 

Essa alteração de tamanho da mesa rompe com o uso convencional do 

jogo, o contato que os jogadores possuíam devido sua aproximação é 

distanciado: tempo das jogadas e o contato são modificados. Os jogadores que 

                                                 
61 Informação recolhida junto do artista através de entrevista por e-mail realizada durante o desenvolvimento 
desta tese no mês de abril de 2014. 
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conhecem esse jogo e estão acostumados com sua estrutura convencional são 

desafiados a adequarem-se a essa nova forma proposta que a comunicação entre 

eles é alterada. 

Essa comunicação pode ser encontrada na série de fotografias [fig. 49] 

que o artista coloca em escala real onde uma pessoa é enrolada em vários pares 

de raquetes que são unidas por um fio de borracha, símbolo da conexão entre os 

jogadores.  

 

 
           Fig. 49 – Chico Amaral, Múmia - O Jogo dos 7 erros, 2000 

 

As raquetes são estampadas com fotos do rosto do artista com seus olhos 

e boca escondidos pelas bolinhas, um autorretrato que não revela suas 

particularidades. A estrutura da partida do tênis de mesa oficial nos permite uma 

leitura dessa sequência de fotos. Uma partida é disputada em melhor de qualquer 

número de sets ímpares, comumente em melhor de 5 sets em torneios nacionais 

e melhor de 7 sets em torneios internacionais. O vencedor da partida será o 

jogador ou dupla que vencer 3 ou 4 sets, respectivamente. Portanto, essas três 

fotografias poderiam também representar um jogador derrotado numa sequência 
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de 3 sets, com todo o seu corpo atado pelo emaranhado das jogadas – acertos e 

erros – que, ao final, o impossibilitaram de mudar o resultado do jogo.  

Porém, essa múmia envolta em suas próprias jogadas também nos parece 

ser um jogo de identidades que o artista propõe nas peças que compõem essa 

série Jogo dos 7 erros, com o uso de palavras/enigmas apresentados.  

Tal como Marília Panitz afirmou: “tensionando a idéia da possível  

manutenção de uma identidade – de saída colocada no campo do imaginário – 

ele a situa (como um propositor de jogos) em constante parceria/contenda com a 

alteridade” (PANITZ, 2002, p. 95) e cita os enigmas de Chico Amaral: “um ser 

outro um ser”, “um ou outro”, “um & outro”, “um A outro”, “eu que não sou só eu 

que não sou só eu que não sou só eu que não sou só”... um que joga consigo 

sendo seu adversário. “Um jogo que se joga por si mesmo” (idem). Mediante o 

conflito do artista consigo mesmo, sobre essas questões de identidade, temos 

essas fotografias como uma metáfora da complexidade presente nos encontros e 

desencontros, nos duelos entre os vários eus e outros que o artista carrega 

consigo. 

Chico Amaral, assim como Lenora de Barros, na videoinstalação Em si as 

mesmas (2013) [fig. 52], disputa uma partida consigo mesmo refletindo sobre 

questões de identidade, mas ele, no conjunto da obra apresenta armadilhas para 

o olhar, pois suas obras requisitam uma ação direta do fruidor, são obras que se 

oferecem como enigma também ao próprio artista, “exposto às versões 

produzidas pelos observadores que criam seus ‘próprios modos de usar’ a partir 

das ‘instruções’ que recebem. Não há lugar garantido: UM É OUTRO” (PANITZ, 

2002, p. 95). 

Em princípio, o espectador que entra na sala de exposição pode se 

encontrar como essas três figuras atadas. O estranhamento com os objetos 

apresentados pode parecer de difícil compreensão, mas se torna uma questão de 

tempo de contemplação e até interação, passando a ser um participante do jogo, 

pois as obras todas estavam disponíveis para interação. O que, ao primeiro 

momento, se apresenta como jogos com suas formas e regras alteradas e 

impossíveis do ato de jogar são, na verdade, desafios para se pensar novas 
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formas de jogar: “o que parece estar irremediavelmente comprometido, ao 

aceitarmos as regras do jogo, são as nossas certezas” (ORTHOF, 2002, p. 206). 

A ação do jogo pode ficar somente no cérebro do fruidor que, com base em suas 

memórias do jogo do tênis de mesa, pode imaginar possíveis ações e soluções 

físicas de interação com os elementos do jogo. Ou como afirma Orthof: “aos 

poucos vamos percebendo que esse é um jogo que não se joga com outro, mas 

com, ou contra, dependendo da expectativa, nós mesmos” (2002, p. 206). 

O tempo do jogo real, a velocidade da bola não se encontra presente, o 

tempo aqui é prolongado para que seja um tempo necessário para que os 

espectadores possam pensar, aprender ou inventar o jogar:  

o jogo ardiloso é suficientemente hábil enquanto artesania para nos 
seduzir pela sua aparente inocência e, logo, desarmados, capitulamos, 
hipnotizados talvez pelo deslocamento contínuo, e quase mecânico, do 
bater e rebater da bolinha. Apenas jogamos o jogo, desejando um dia, 
talvez, descobrir a sua regra (ORTHOF, 2002, p. 206).  

 

Tal como vimos no início deste capítulo, uma obra, assim como um jogo, só 

é apreendida durante o jogar. Encontramos espaços vazios em meio a essas 

peças estranhas, prontos para serem ocupados e preenchidos com novos 

sentidos. Deste jogo não saem vencedores ou mesmo derrotados, a tensão não 

está posta na disputa por uma vitória, mas justamente nesta competição em 

suspenso, que não se finaliza.  

 

O agôn pode ser também compreendido como uma situação de confronto 

ou competição do artista consigo com outro artista conforme veremos em Marina 

Abramovic e Ulay e nos brasileiros Anna Maria Maiolino, Lenora de Barros e 

Grupo Empreza.  

Na performance Rest Energy de Marina Abramovic e Ulay, em 1980 [fig. 

50], ambos estão em uma situação de perigo e de desconforto. Marina segura a 

empunhadura de um arco e Ulay tensiona a corda do instrumento, com uma 

flecha apontada para o coração de Marina. Ambos estavam com pequenos 

microfones colocados no peito para que fossem registrados os seus batimentos 

cardíacos. Mesmo com a curta duração dessa performance, 4 minutos e 10 
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segundos, houve a perfeição da concentração da dupla. Aqui não há competição 

entre os dois, e se houver, será uma superação da dupla através da 

concentração, numa luta com o objeto, onde quem vence é a dupla62. A 

excelência é mostrada por ambos. 

 

 
Fig. 50 - Marina Abramovic e Ulay, Rest 

                                               Energy, 4’10”, 1980 
 

Essa situação de confronto entre dois participantes também é encontrada 

na obra “eu & tu” (2008) [fig. 51] de Anna Maria Maiolino. O jogo cama de gato 

geralmente é constituído por uma sequência de movimentos (jogadas) de um 

jogador em seguida do outro, onde, se um movimento for feito de forma errada, a 

trama com o cordão fica impossibilitada de seguir sem que fique enosada.  

                                                 
62 Caillois nos diz que há jogos que combinam dois ou mais tipos que ele define. Segundo o autor, 
“determinados jogos como o dominó, o gamão e a maioria dos jogos de cartas, combinam agôn e alea: o 
acaso preside à composição das “mãos” de cada jogador e estes, em seguida, exploram, o melhor que 
puderem e com o vigor que tiverem o quinhão que uma sorte cega lhes reservou” (1990, p. 38). Neste 
sentido, a performance Ritmo 0 estaria numa combinação de agôn e alea ao possuir a concentração e 
habilidade física com a sorte a que esse desafio se entrega? 



 157 

 
Fig. 51 – Anna Maria Maiolino, eu & tu, 1’40”, 2008 

 

Em Rest Energy os dois artistas estão em colaboração e transformam o 

confronto em parceria. No video de Maiolino, a competição do jogo cama de gato, 

cujo perdedor é quem não sabe fazer a sequência de movimentos correta, é 

também transformada numa situação de colaboração. A artista se apropria desse 

jogo para refletir sobre as relações em um casal: “por entre as mãos de um casal, 

um fio se entrelaça em movimento contínuo, como em uma brincadeira. Os dedos 

das mãos movimentam-se feito agulhas, lúdicos, tecendo no jogo amoroso 

estruturas sempre mutantes” (TATAY, 2012, p. 251). A artista usa o lado mais 

antropológico e simbólico do jogo, no que se refere às relações construídas 

durante o jogo entre os jogadores. Ao usar o círculo, também símbolo da aliança 

e da união, ela mostra, através da maleabilidade que se dá nas relações afetivas, 

como as tramas tecidas pelas ações das pessoas se encadeiam, se enosam e de 

desenrolam. Entretanto, Maiolino mostra, ao final do vídeo, que o círculo sempre 

permanece intacto, podendo voltar à sua forma original. 

Na produção artística brasileira recente temos alguns artistas que não 

fazem referência somente à brincadeiras mais comuns da infância, mas também 

numa relação direta à jogos oficiais como jogo de damas, xadrez e o tênis de 

mesa para discutirem questões estéticas, de identidade e de percepção e 

concepção de arte. 
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O vídeo Em si as Mesmas (2013) [fig. 52], da artista brasileira Lenora de 

Barros, tem seu título baseado numa coluna de jornal onde a artista comenta uma 

fotografia de 1925, de autor desconhecido, de irmãs siamesas, as irmãs Hilton63. 

Esse trabalho foi concebido para dupla projeção, em duas paredes opostas. Nele, 

Lenora joga damas consigo própria. Em uma tela, ela move as pedras brancas e 

na outra, as pretas, em uma espécie de “jogo infinito, sem ganhador nem 

perdedor”. Há também a iluminação que evidencia as diferenças entre as 

jogadoras, uma mais iluminada (peças brancas) e outra com menos incidência de 

luz (peças negras). 

 

   
 

  Fig. 52 – Lenora de Barros, Em si as mesmas, videoinstalação, 2013 
 

Nesse trabalho a artista desconstrói a competição presente no jogo de 

damas (agôn), rompe as regras e evita ou adia o fim do jogo o máximo que puder. 

Utiliza a metáfora do jogo para refletir sobre possíveis questões relacionadas com 

a vida e a identidade. A artista prolonga o fim do jogo, enfatizando assim, a ideia 

do prazer do conflito. 
                                                 

63 Daisy Hilton e Violet Hilton (1908 – 1969) foram um par de gêmeas siamesas nascidas em Bringhton, 
Sussex, Inglaterra, que viveram mais que algumas semanas. Elas nasceram unidas por seus quadris e 
nádegas, compartilhavam a circulação sanguínea e eram fundidas na pelve, porém não compartilhavam 
órgãos importantes como corações, pulmões, etc. Elas foram compradas pela chefe de sua mãe (que era 
empregada de mesa) pois esta viu perspectivas comerciais para as gêmeas que passaram a fazer shows de 
canto e dança em pubs pela Alemanha, Austrália e Estados Unidos. Uma cirurgia de separação das gêmeas 
foi cogitada, mas causaria a morte de uma delas, fazendo com que fosse descartada a hipótese. Sua 
autobiografia diz que sofriam abusos físicos dos seus pais “adotivos” e de sua irmã, não recebiam nenhum 
dinheiro referente às apresentações. No entanto, elas conseguiram processar seus empresários e ganharam 
quebra de contrato e um valor de 100.000 dólares em danos. Tiveram tentativas fracassadas de obter licença 
para casarem-se. Participaram em filmes e foram novamente vitimas de empresários que não pagavam por 
suas apresentações. Terminaram trabalhando em um mercado na Carolina do Norte e foram encontradas 
mortas em casa pela Gripe de Hong Kong. 
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Outro trabalho que se vale de um jogo de competição é o Sua Vez (2002) 

[fig. 53], do Grupo Empreza64 (Goiânia - Brasil). Como jogadores de xadrez, os 

performers substituem os movimentos das peças do jogo por uma bofetada no 

outro jogador e, em seguida, marcam o tempo dispendido no relógio.  

 

                Fig. 53 – Grupo Empreza, Sua vez, 2’51”, 2002 

 

Ao analisarmos o video, o jogador da esquerda é o que parece ser o 

vencedor, se considerarmos as suas duas últimas jogadas como mais acertivas e 

agressivas, provocando reações expressivas no jogador da direita que, ao final, 

acaba com uma leve expressão de vencido. A partida termina com um 

cumprimento entre os jogadores que se levantam e saem do espaço do jogo. 

Nesse jogo, o grupo enfatiza o seu aspecto competitivo na transferência de 

gestos delicados do mover as peças para a força da bofetada que transmite a 

ideia de uma jogada mais acertiva ou não. 

 

Agôn ainda compreenderia as obras que propõem situações de confronto 

e/ou desafio/prova entre o espectador consigo mesmo ou com outro espectador 

conforme podemos encontrar em dois trabalhos de Rosangela Rennó. 

                                                 
64 Grupo que trabalha, desde 2001, sobretudo com “happenings”, performances, interferências urbanas e em 
circuitos, sempre priorizando o uso do corpo, alargando e questionando a tradição da “body art”. O “coletivo” 
surgiu como grupo de estudos e segue valorizando a discussão sobre arte. corpo individual, corpo coletivo, 
corpo privado, corpo público, corpo natural, corpo cultural, corpos centrais, corpos periféricos. 



 160 

Rosângela Rennó (Belo Horizonte, 1962)65 é uma artista brasileira que 

utiliza a poética da apropriação de imagens perdidas e a acumulação contra a 

amnésia visual, dois temas comuns na arte contemporânea que lêem e 

desconstroem imagens de um passado esquecido. Seu interesse, nas duas obras 

aqui apresentadas – O Grande Jogo da Memória (1991) [fig. 54] e Puzzle (1991) 

[fig. 55] – está em refletir sobre a memória coletiva e amnésia visual da 

sociedade capitalista através da participação em suas obras como jogos 

interativos.  

Jogo dos Sete Erros (1986) é uma das obras de Rennó que segue a linha 

dos jogos, cuja proposta apresenta sete erros fotográficos técnicos e estéticos 

como imagens de bonecas sem cabeça, defeitos de processamento fotográfico ou 

arranhões no negativo. Uma proposta mais conceitual no campo teórico e técnico 

da fotografia, baseada na procura do erro e dos desfazamentos entre as imagens, 

de forma intencional ou imprevisiva do processo fotográfico. 

Entretanto, baseada em outro jogo infantil, agora relacionado ao 

treinamento e ao exercício da memória, se encontra na obra O Grande Jogo da 

Memória (1991) [fig. 54]. Nela, o espectador se depara com 156 peças 

fotográficas com dimensões de uma carta, e deve buscar os pares de imagens 

articulando acaso e memória, alea –  nos movimentos e jogadas dadas à sorte – e 

agôn – numa competição consigo mesmo, numa ideia de prova de conseguir 

encontrar todos os pares de cartas. Porém, o jogo de memória, ou também como 

é conhecido como paciências, pode ser jogado por mais de uma pessoa, numa 

competição que vence quem conseguir formar mais pares de imagens, somados 

ao final do jogo. 

                                                 
65 Rosangela Rennó vive e trabalha no Rio de Janeiro. É formada em Arquitetura pela Escola de Arquitetura 
da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (1986) e em artes plásticas pela Escola Guignard, 
Belo Horizonte (1987). Doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, São Paulo (1997). 
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Fig. 54 – Rosângela Rennó, O Grande Jogo da Memória (detalhe), 1991 

 
 A propósito dessa obra, Herkenhoff refere que: 

 
Ali onde existe o olvido social, Rosângela Rennó propõe um exercício 
da memória: o jogo da linguagem é o jogo da memória. Como um 
baralho de cartas anônimas, todos os retratados são desconhecidos do 
mesmo naipe único, isto é, nenhum pode ser mais anônimo que o 
Outro. Jogo da memória não é mais aqui o exercício do cérebro do 
brinquedo infantil, mas uma operação de resgate num dado campo. A 
regra do jogo é desvirar e olhar as imagens, repondo-as de costas, 
guardar as fisionomias e juntá-las a outra imagem idêntica/ não se trata 
de um jogo de alteridades. Não está em jogo a localização do Outro ou 
do duplo. Essa experiência é simultaneamente a busca da diferenciação 
e do reconhecimento da identidade. Ganha o O Grande Jogo da 
Memória aquele que apresenta menos falhas de memória. 
(HERKENHOFF, 1996, p. 138-139)  

 
 Com esse trabalho, Rennó usa a fotografia para rastrear os movimentos de 

memória, sensações inconscientes coletivas para combater a amnésia coletiva da 

sociedade brasileira. 

 Em Puzzle (1991) [fig. 55], a artista discute os fragmentos de memória de 

histórias trágicas e eventos sangrentos e utiliza fotografias recortadas de um 

homem e uma mulher organizadas em dois quebra-cabeças colocados em 
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pedestais individuais: uma combinação de retratos fragmentados de rostos 

anônimos e a desconstrução simbólica do sujeito representado.  

 

 
                    Fig. 55 – Rosangela Rennó, Puzzle, 1991 

 

Ao serem colocados os dois quebra-cabeças lado a lado, a obra também 

sugere uma situação de competição entre dois espectadores, cujas regras podem 

ser acordadas entre os mesmos: ou por contagem dos movimentos das peças ou 

quem fizer em menor quantidade de tempo. Embora tenhamos uma situação de 

competição (agôn), o puzzle também convoca o elemento aleatório – dado à sorte 

–, visto que, dependendo da forma como as peças são embaralhadas pelos 

jogadores, a reconstrução da imagem torna-se mais ou menos difícil, exigindo 

mais ou menos tempo. 

Esse jogo infantil popular constitui um quebra-cabeça onde as peças 

permanecem todas encaixadas e são organizadas mediante movimentos 

seguidos, os fragmentos nunca se separam, só estão desorganizados. Existe um 

espaço vazio para que as peças mudem de lugar; é o vazio que faz o jogo 

funcionar. A artista usa da estrutura do jogo para refletir também a complexidade 
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da identidade do sujeito, sobre o vazio que estes possuem e que, quando 

preenchido, o vazio se dá em outro lugar: desconstrução e reconstrução simbólica 

do sujeito. 

Esses trabalhos possuem uma relação com o jogo infantil como o quebra-

cabeças e o passatempo e podemos encontrar um continuum entre ludus e paidia 

a propósito desses trabalhos. O seu processo criativo aqui se apresenta como 

uma atividade estruturada com regras explícitas (ludus) – a disposição das cartas 

em O Grande Jogo da Memória e as regras de virar uma carta e encontrar o seu 

correspondente, bem como a confecção de Puzzle tal como o jogo original onde 

os movimentos devem ser de translação das peças. Mas também seu processo 

se apresenta como uma atividade espontânea (paidia) dos visitantes que 

contemplam a obra, podendo ou não interagir com a mesma, obedecendo ou não 

suas regras, ou até mesmo desestruturando-as. 

Ainda no contexto de propostas de confronto público vs público 

proporcionado pela obra, citamos a instalação Batalha Naval (2009) [fig. 58] de 

Laerte Ramos. Essa instalação utiliza a estrura do jogo infantil de mesmo nome, 

cujos elementos são: dois campos de batalha (oceano) com uma malha 

quadricular com orientações verticais e horizontais de letras e números; as peças 

são submarinos localizados nesse tabuleiro.  

O jogo consiste em destruir os submarinos do adversário mediante a sua 

localização. Após os jogadores definirem o local onde seus submarinos ficarão 

dispostos, os jogadores iniciam os ataques, informando a combinação de número 

e letra. Se o local corresponder à parte do submarino do adversário, este marcará 

um ponto. Termina o jogo quem destruir todos os submarinos adversários. Trata-

se, portanto, de elementos de percepção e atenção pois, ao acertar uma 

localização (por exemplo a combinação C3), o jogador deve trabalhar com as 

possibilidades das localizações próximas até destruir por completo. Podemos 

entender a estrutura e ver como o artista elaborou o projeto técnico dessa 

instalação, alterando alguns aspectos [fig. 56]. 
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 Fig. 56 – Laerte Ramos, Batalha Naval (projeto), 2009 

 

Laerte Ramos cria dois campos onde coloca sobre plintos móveis os 

submarinos feitos por ele em cerâmica, aumentando sua escala. Há uma divisória 

[fig. 57] que possui uma cabine dupla ao centro com uma abertura em vidro, 

cujos jogadores podem se comunicar visualmente e oralmente por um telefone 

vermelho, onde dão a voz de ataque:  

Este telefone, muitas vezes usado em filmes ou séries como Batman 
como o telefone do general, do presidente, da emergência. Então, por 
um lado tem-se o poder do telefone, da ordem de combate, mas ao 
mesmo tempo, tem o vidro, que por sua vez impede a comunicação: 
semelhante a penitenciárias. Então o jogador neste caso tem todo o 
poder com o telefone, e ao mesmo tempo está ‘aprisionado’66.  

 

Os jogadores utilizam um cartão onde definem sua estratégia de jogo, 

cujas disposições dos submarinos serão alteradas, por monitores/equipe de 

apoio, após o término do jogo, de acordo com a definida por estes [fig. 58 e 59]. 

 

                                                 
66 Informação recolhida junto do artista através de entrevista por e-mail realizada durante o desenvolvimento 
desta tese no mês de abril de 2014. 
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Fig. 57 – Laerte Ramos, Batalha Naval (dois jogadores), 2009 

 

 
        Fig. 58 – Laerte Ramos, Batalha Naval (vista da instalação), 2009 

 

 
        Fig. 59 – Laerte Ramos, Batalha Naval (detalhe), 2009 

 
A investigação artística de Laerte Ramos sobre o tema bélico, as máquinas 

de guerra e o jogo, já apontados no primeiro capítulo, agora se inserem num 
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contexto mais lúdico e performativo. Essa instalação interativa utiliza a estrutura 

do jogo competitivo como estratégia expositiva das obras em cerâmica feitas pelo 

artista, ampliando assim os contextos em que as mesmas se inserem e são 

apresentadas.    

 

 

2.4.1.3 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

Por fim, sobre o agôn Caillois irá afirmar: “por tudo isso parece-me legítimo 

evocar o termo agôn, uma vez que ficou claro que a finalidade dos antagonistas 

não é a de causar um estrago sério no seu adversário, mas sim o de demonstrar 

a sua própria superioridade” (1990, p. 36). Neste sentido, seria possível uma 

relação com os artistas que buscam esse princípio do agôn para afirmar sua 

superioridade ou sua competência, mesmo que estes proponham uma quebra nas 

regras através da criação de novas linguagens e trabalhos técnicos que 

necessitam de um reconhecimento por parte das instituições artísticas? No 

decorrer da história da arte, podemos encontrar vários exemplos de artistas 

inovadores que precisaram fortalecerem-se para conseguir tal reconhecimento? 

A categoria agôn abre muitas possibilidades para novas leituras e 

compreensões de processos e obras artísticos. A partir das definições de Caillois, 

podemos listar uma série de características estruturantes nas suas relações com 

alguns dos exemplos aqui analisados na produção artística. São elas: 

• virtuosismo técnico / treinamento; 

• idéia de prova e superação – vencer um obstáculo para alcançar um 

objetivo; 

• obsessão e repetição como forma de disciplina; 

• situações de confronto entre: 

o artista consigo mesmo ou com outro(s) artista(s); 

o artista e espectadores; 

o obra e espectadores; 

o espectadores e espectadores; 
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• provocação, convite ou desafio. 

 

Essas características podem transitar, se aproximar ou distanciar do ludus 

(jogo estruturado por regras) ou da paidia (jogo livre), dependendo da forma como 

o artista organiza, trabalha e apresenta o conceito da obra. Os exemplos acima 

citados das artistas Lia Chaia, Anna Maria Maiolino e Rosangela Rennó estão 

mais próximos do eixo agôn-paidia, por estarem mais próximos dos jogos livres 

infantis. Entretanto, exemplos como os dos artistas Lenora de Barros, Chico 

Amaral e Grupo Empreza, que utilizam da estrutura de jogos como o xadrez, o 

jogo de damas e o pingue-pongue, que possuem suas regras mais estabelecidas, 

podem ser vistos como obras que estariam mais enquadradas no eixo agôn-

ludus.  

 

 

 

2.4.2. ALEA – JOGOS DE SORTE E ACASO 

 

A segunda categoria dos jogos proposta por Caillois é a alea, cujo nome 

em latim é dado ao jogo de dados. Este termo é utilizado para designar todos os 

jogos que são opostos ao agôn pois, para ele, alea basea-se “numa decisão que 

não depende do jogador, e na qual ele não poderia ter a menor das participações, 

e em que, consequentemente, se trata mais de vencer o destino do que um 

adversário” (1990, p. 26). Dessa forma, “o destino é o único artífice da vitória” e os 

exemplos seriam jogos como os da lotaria, cara ou coroa e os da roleta. Esses 

jogos buscam eliminar a injustiça do acaso onde a arbitrariedade desse acaso é o 

que constitui o único interesse do jogo. Portanto, a alea assinala a revela a 

benevolência do destino.  
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2.4.2.1 – ALEA COMO ENTREGA AO DESTINO: O ARTISTA COMO  

PROPOSITOR /PARTICIPANTE/PEÇA DO JOGO 

 

Para uma melhor compreensão de alea, Caillois faz uma comparação com 

o agôn: 

 
Contrariamente ao agôn, a alea nega o trabalho, a paciência, a 
habilidade e a qualificação; elimina o valor profissional, a regularidade, o 
treino. Acaba por abolir num ápice os resultados acumulados. É uma 
desgraça total ou então uma graça absoluta. Proporciona ao jogador 
com sorte muitíssimo mais do que ele poderia encontrar numa vida de 
trabalho, disciplina e fadiga. Surge como uma insolente e soberana 
zombaria do mérito. Supõe da parte do jogador uma atitude 
exactamente oposta àquela de que dá provas no agôn. Neste, só conta 
consigo; na alea, conta com tudo, com o mais ligeiro indício, com a 
mínima particularidade exterior, que ele encara logo como um sinal ou 
um aviso, com cada singularidade detectada com tudo, em suma, 
excepto com ele próprio. O agôn reivindica a responsabilidade 
individual, a alea a demissão da vontade, uma entrega ao destino 
(1990, p. 27). 

 
Alea condiz com o pensamento de que o jogo é uma atividade livre e 

incerta, “a dúvida acerca do resultado deve permanecer até o fim” (CAILLOIS, 

1990, p. 27). Numa relação com as artes, quais trabalhos que partem de um 

princípio e que não tem perspectiva de um fim, um fim inesperado? A princípio 

temos os trabalhos das artes cênicas, especificamente naqueles onde o improviso 

é tido como base do espetáculo através da relação com o público, mas também 

teremos exemplos no campo da arte conceitual, performance e do happening.  

Na obra Rhythm 0 de Marina Abramovic (1974) [fig. 60], há uma proposta 

feita pela artista em que deixou à disposição objetos em uma mesa como 

perfume, batom, tinta, azeite, um machado e até uma arma, para que os 

espectadores pudessem fazer o que desejassem ao usarem os objetos e ela 

própria. Exatamente como num jogo, a artista apresenta as suas instruções: “há 

72 objetos sobre a mesa que podem ser usados em mim conforme desejado. Eu 

sou o objeto”. Abramovic, nesse trabalho, coloca-se como mais uma peça do 

jogo, ou como o tabuleiro onde os jogadores pudessem construir suas próprias 



 169 

regras e, assim, o seu próprio jogo. Nessa performance a artista conta com a 

sorte, com a atitude dos jogadores e arrisca sua própria vida. 

 

 
                         Fig. 60 – Marina Abramovic, Rhythm 0, 6h, 1974  

 

Obras produzidas pelo Fluxus também partem de uma instrução onde a 

obra, o “jogo” é iniciado, estimulado, proposto, e os espectadores-jogadores 

decidem ou não continuá-lo, burlar suas instruções ou executá-las. Yoko Ono, 

com trabalhos como Tape Piece I (1963) que continha a instrução: “peça de 

pedra. gravar o som de uma pedra envelhecendo” e Painting for the Wind (1961) 

[fig. 61] que instruía: “Faça um buraco em um saco cheio de sementes de 

qualquer tipo e posicione-o onde há vento” questiona a própria arte, tanto por sua 

via conceitual, como numa estreita relação com a vida e o cotidiano.  
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Fig. 61 – Yoko Ono, Painting for the Wind, 1961 

 

Porém, na obra Cut Piece (1964) [fig. 62], a artista propõe aos 

espectadores que cortem a sua roupa, um jogo iniciado e que não se sabe como 

chegará ao final e nem qual seria o final.  

 

 
 Fig. 62 – Yoko Ono, Cut Piece, 1964 

 

Muitas dessas obras de instruções teriam seus finais nas vidas dessas 

pessoas, na forma como cada participante após a experiência, correspondesse 

em sua vida, através de atitudes ativas, simbólicas e até de posições políticas. 

Assim como há a efemeridade do jogo, essas obras de Yoko questionam a 

própria natureza efêmera das suas obras-instrução67.  

                                                 
67 Neste sentido, essas obras teriam o princípio do alea Ao analisar o trabalho Cut piece de Yoko e Rhythm 0 
de Marina, através de uma perspectiva psicanalítica, Tânia Rivera, em um texto na Revista Polêmica da 
UERJ, irá afirmar que: “Ambas artistas, nessas ações, oferecem-se ao outro como objeto, levando ao seu 
limite a alternância entre sujeito e objeto, revelando a condição fundamental do eu como objeto para si 
mesmo e para o outro, e sua possibilidade de se oferecer ao outro como objeto – se assujeitar – para poder 
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Nessas duas performances, Rhythm 0 e Cut Piece I, as autoras estão em 

posição passiva, onde os espectadores são quem decidem o que fazer e como 

jogar. Elas, as artistas, não respondem às intervenções e dão continuidade ao 

jogo, quem dá continuidade é um outro participante que percebe uma ação de 

outro e segue com outros gestos. 

Semelhante às ações acima citadas de Abramovic e Ono, mas agora num 

jogo de ação e reação, temos o espetáculo teatral híbrido de poesia falada, stand-

up comedy e performance, Regurgitofagia (2004) [fig. 63] do ator brasileiro Michel 

Melamed. Nesse trabalho, Melamed critica, com humor, o mundo contemporâneo 

através de fragmentos de textos autorais e de uma interface denominada “pau-de-

arara”68.  

Regurgitofagia nos remete a dois verbos: regurgitar que significa expelir, 

fazer sair, e fagia, que significa comer. Regurgitofagia seria, portanto, “vomitar” o 

excesso a fim de avaliarmos o que de fato queremos redeglutir. 

 O artista se coloca numa situação vulnerável: está acoplado a sensores 

elétricos (nos braços e pernas) que estão ligados a microfones que captam as 

reações sonoras da platéia (risos, aplausos, tosses, etc.). Essas reações são 

transformadas em descargas elétricas no corpo do ator. 

 

                                                                                                                                                    

tomar a posição de sujeito (e desejar, ou seja, reafirmar seu apetite do objeto). É necessário varrer de nossa 
idéia a tradicional diferenciação complementar entre sujeito e objeto, para poder espiar entre eles uma certa 
vertigem, uma fabulosa e perigosa oscilação. Não se trata, aí, de tornar-se outro como em um jogo de 
espelhos, sem restos e de forma inócua, numa complementar troca de papéis. Trata-se, para o sujeito, de 
assumir, por um breve instante quase insuportável, sua condição de quase-objeto, e com isso ver-se quase-
sujeito: não propriamente sujeito de seus atos, mas assujeitado a eles. Algo se corta como a roupa de Yoko, 
algo cai e se perde, nessa arriscada encarnação do sujeito realizada pela Performance. A proposta de Marina 
Abramovic deixa claro o caráter de participação buscada no espectador. Trata-se aí de uma espécie de 
armadilha: os espectadores tornam-se, diante da proposta e, mais radicalmente, da encarnação da mesma 
pelas artistas, participantes cruéis e capazes de quase matar essas artistas, surpreendentemente – ou 
melhor, conforme o esperado, em acordo com próprios instrumentos a eles oferecidos e a declaração-ato da 
artista (“Eu sou o objeto”). Faço-me cortar, faço-me ferir e ameaçar graças ao outro, enlaçando-o num circuito 
irresistível, pois materializo aí um quase-objeto que põe em vertigem seus olhadores. Estes podem, então, 
sentir-se chamados a reduzir esse quase-objeto a um verdadeiro objeto – nem que seja, recurso extremo e 
infalível, por sua morte” (RIVERA, 2011, p. 13). Nesse sentido poderíamos pensar essas relações entre 
sujeito e objeto, sujeito-quase-objeto como também sujeito-peão-do-jogo, sujeito-tabuleiro? 
68 Pau-de-arara é um método de tortura muito utilizado no Brasil durante o período da ditadura militar. O 
método consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, 
sendo o 'conjunto' colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 
centímetros do solo. Este método quase nunca é utilizado isoladamente, seus 'complementos' normais são 
eletrochoques, a palmatória e o afogamento. 
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   Fig. 63 – Michel Melamed, Regurgitofagia, 2004 

  

Estamos perante um jogo de ações e reações, o ataque do ator e o rebate 

da platéia, ou vice-versa. Estamos perante um jogo contraditório entre o desejo do 

ator em ter reações de diversão provindas da platéia e resultantes de sua boa 

performance, tanto corporal quanto textual, mas também pelo desprazer dessa 

“boa reação” que traz a dor no corpo do artista.  

Melamed não somente se entrega à sorte, sem saber como será a reação 

das platéias que, muitas vezes oscilam tanto por serem mais apáticas ou até 

mesmo pela performance do ator não ser cativante o suficiente, mas há também 

um esforço para obter esse retorno da platéia, num jogo de enfrentamento com o 

público. Há momentos no espetáculo que as descargas elétricas se intensificam, 

pois as reações provenientes do texto do ator se somam aos risos da platéia ao 

vê-lo contrair todo o corpo e praticamente gaguejar ao continuar a falar o texto. O 

público pode também jogar com o ator onde, em alguns momentos de extrema 

reação sonora com risos e gargalhadas, ficam receosos e tentam controlar suas 

reações para não provocarem demasiadas descargas elétricas no ator. 

Em um contexto mais lúdico e menos agressivo temos Anna Maria 

Maiolino, com o seu trabalho Construção/jogo (1973) [fig. 64 e 65] que constitui 

um vídeo Super-8 que resultou de uma performance colaborativa no aterro do 

Flamengo, nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A artista 

propõe uma ação aberta que conta com elementos exteriores. 
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                    Fig. 64 – Anna Maria Maiolino, Construção/jogo, 6’48”, 1973 

 

 A artista, como proponente, apresenta a ação como um jogo onde os 

participantes podem improvisar e construir os próprios caminhos livres de regras. 

Não se sabe qual o será o resultado até o final. O que conta aqui é a experiência 

do ato de jogar. Os elementos externos como árvores, gramado, passeios, sol e 

vento podem influenciar direta ou indiretamente nos resultados da ação 

desenvolvida. 
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                Fig. 65 – Anna Maria Maiolino, Construção/jogo, 6’48”, 1973 

 

 A propósito dessa ação, Maiolino diz: 

Diversas pessoas, entre adultos e crianças, participaram da 
performance: quatro rolos de tecidos em cores diferentes exercem a 
dupla função de espaço/superfície e linha. Os participantes constroem 
livremente situações distintas num moto-contínuo. Os rolos de tecidos 
transformam-se: passam de planos a linhas, tornam-se coberturas, 
cobrem e enlaçam os corpos, num jogo lúdico/sensorial sobre o sentido 
da espacialidade (TATAY, 2012, p. 105). 
 

  Nesse jogo, os participantes usam os tecidos (peças do jogo) e se 

mesclam com estes, vão para além da sua manipulação no espaço: esticar, 

enrolar, cruzar, atar. Ao construírem composições e desenhos no espaço, os 
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participantes passam a incorporarem-se ao desenho, sendo mais um elemento 

compositivo. O espaço em que o jogo acontece é amplo, mas à medida que os 

participantes vão atuando no jogo é que esse espaço é definido e delimitado. O 

trabalho apresenta características de imprevisão de resultados, os quais se dão 

mediante o improviso dos participantes somado à intervenção dos fatores 

externos como o sol que gera sombras e o vento que gera movimentos nos 

tecidos, num jogo constante de observação e diálogo com esses elementos. 

Waléria Américo, em EVU – Equipamento de Verificação Urbana (2002) 

[fig. 66] lança à rua, em meio ao trânsito, uma bola vermelha com dois metros de 

diâmetro. Essa intervenção buscou “provocar desvios e retardamentos na marcha 

e nas trajetórias das pessoas e veículos, produzindo alterações na velocidade, no 

ritmo e no desenhos dos caminhos e rotas do espaço urbano”69. Ao lançar essa 

bola, a artista transforma o espaço que vai sendo definido mediante a interação 

dos pedestres e automóveis, a cidade passa a ser um tabuleiro do jogo e os 

pedestres e automóveis transitam entre peças e atores do jogo. 
 

 
Fig. 66 – Waléria Américo, EVU – Equipamento de Verificação Urbana, 2002 

 

                                                 
69 Trecho disponível em : AMÉRICO, Waléria. Portifólio digital. On-line:  
<http://pt.calameo.com/read/000730059fcd6612278e3>. Consulta: 28/05/2014. 
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Esta intervenção possui características da sorte no sentido de imprevisão 

dos resultados, da percepção dos jogadores nos movimentos decorrentes e até 

de entrega à sorte em relação à possibilidade de provocar um acidente 

automobilístico. Vista do alto, a cidade se assemelha aos jogos conhecidos como 

pinball onde uma bola percorre uma determinada área, batendo e rebatendo nas 

peças que a compõe.  

 

 

 

2.4.2.2 – ALEA COMO ABOLIÇÃO DA SUPERIORIDADE: O ARTISTA E O PÚBLICO 

 

Conforme vimos, as performances/proposições de Fluxus mudaram a 

forma de apresentação e concepção da arte, onde estas passaram a ser 

instruções que quebrariam a dicotomia entre artista e não artista, pois em 

qualquer lugar ou ocasião poderia ser realizada. 

Caillois complementa ao dizer que alea “não tem por função proporcionar 

aos mais inteligentes o ganho do dinheiro mas, pelo contrário, abolir as 

superioridades naturais ou adquiridas dos indivíduos, a fim de colocar todos em 

pé de igualdade absoluta diante do cego veredicto da sorte” (1990, p. 38). No 

contexto das artes, essa definição poderia ser relacionada com os trabalhos do 

Fluxus quando estes tratam da indistinção entre artista e não artista? Quais obras, 

qual gênero artístico ou quais artistas que se colocam de igual para com seu 

público durante a execução da obra? Quais exemplos poderíamos ter onde o 

artista criaria o “jogo” e este depende dos jogadores (performer e público) que 

poderiam determinar o fim da proposta? 

 A artista brasileira Ana Teixeira (Caçapava, 1957) apresenta em alguns de 

seus trabalhos situações semelhantes aos jogos de sorte e acaso. Sua produção 

artística tem como mote de investigação as formas como nos relacionamos, como 

nos comunicamos e contamos nossas próprias histórias. Através de suas obras, a 

artista busca engendrar relações de maneira a ultrapassar os limites do convívio 

habitual entre as pessoas através de ações como coleta de sonhos, desejos, 
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histórias de vidas. Nas ações aqui apresentadas, a sorte se configura na partilha 

entre os jogadores, mediante as relações estabelecidas entre a artista e os 

participantes. 

 Na ação Escuto histórias de amor (2005-2012) [fig. 67 e 68], realizada em 

vários lugares públicos como o centro de São Paulo, o Jardim des Touleries em 

Paris e La Rambla em Barcelona, a artista coloca-se sentada em uma cadeira a 

tricotar com lã vermelha, ao lado de um cartaz que diz “Escuto histórias de amor” 

(no idioma local), ficando à espera de alguém que lhe contasse alguma história.  

 

 
       Fig. 67 – Ana Teixeira, Escuto histórias de amor, 2005-2012 

 

 
       Fig. 68 – Ana Teixeira, Escuto histórias de amor, 2005-2012 

 

 De acordo com a artista, em alguns lugares ela não contou com a sorte, 

pois nada ouviu, não houve participantes; em outros ela ouviu várias histórias 

diferentes. Uma câmera registrou de longe as ações e esse trabalho foi exposto 

como uma videoinstalação onde havia somente o som ambiente, ruídos e vozes 
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das pessoas a caminhar: “as histórias de amor não podem ser ouvidas. Ficam 

guardadas no barulho da rua e nas tramas do tricô vermelho70”.  

Seu trabalho Empresto meus Olhos aos seus (Expedição Rumo ao Sul – 

São Paulo e Montevidéu - 2007 e Expedição Canadá - 2009) [fig. 69 e 70] 

constitui num convite feito às pessoas. Nesse convite a artista empresta os seus 

olhos para que essas pessoas pudessem ver pessoas, lugares ou coisas que 

gostassem de rever ou até mesmo que fossem sugestões à viagem de Ana 

Teixeira. Na primeira edição do projeto (2007) a artista convidou pessoas 

conhecidas com as quais gostaria de um dia viajar. Na segunda edição, a 

Expedição Canadá, a artista entrega-se à sorte onde, mediante anúncios nas 

mídias das cidades, convida seus moradores a fazerem encomendas de olhares: 

os canadenses deveriam focar a cidade de São Paulo e os brasileiros a cidade de 

Toronto, cidade esta em que a artista fazia uma residência artística nos meses de 

maio a julho de 2008, à convite da instituição Mercer Union – A Centre for 

Contemporary Art.  

 Ao fazer o convite, a artista se coloca numa situação de entrega à sorte – a 

de que as pessoas o aceite para que a obra possa realmente ser realizada – a 

ausência do aceite anularia o projeto artístico. No entanto, a Ana Teixeira contou 

com a sorte e recebeu 12 pedidos de canadenses, dos quais ela realizou 8, e 

recebeu 13 pedidos de brasileiros, todos atendidos. Os pedidos tiveram vários 

aspectos que os distinguiram, como alguns mais voltados às sugestões de alguns 

lugares das cidades até os mais desafiantes como encontrar pessoas. Dentre os 

pedidos, listamos alguns: 

• Ver o espaço; 
• Ver totens; 
• Conhecer o Museu de Sapatos – Bata Shoes Museum; 
• Visitar uma roda de samba brasileira; 
• Tirar fotos de mãos e perguntar às pessoas: o que suas mãos gostam de fazer?; 
• Ver a cidade florida; 
• Como conhecer São Paulo sem estar em São Paulo; 
• Convidar pessoas para cantarem canções de sua infância; 
• Procurar a escritora Margaret Atwood; 
• Procurar homens de nome “Graham”.71 

                                                 
70 Fonte [On-line]: <www.anateixeira.com>. Consulta: 11/05/2014. 
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Embora algumas dessas ações se caracterizem como desafios, algumas 

delas se encontram novamente em situações de sorte. Procurar a escritora 

Margaret Atwood poderia não ter sucesso caso ela não estivesse na cidade ou 

até mesmo não receber a artista em sua casa e não aceitar conversar com Ana. 

Convidar pessoas a cantarem canções de sua infância poderia não ter sido aceite 

por elas. Encontrar homens que se chamem “Graham” poderia não ser possível 

nos locais que ela buscou ou até mesmo quem tinha esse nome poderia não ter 

entrado em contato com a artista. No entanto, algumas dessas ações tiveram 

sorte e azar, dentre as quais apresentaremos duas. 

Ao procurar a escritora Margaret Atwood por e-mail, sua secretária disse 

que ela estava muito ocupada e que não tinha tempo nem para jantares familiares 

e, portanto, encontro com fãs era impensável. Ana Teixeira foi em busca da casa 

da escritora e conseguiu uma informação de um dos vizinhos, localizando a casa. 

Posteriormente, a artista recebeu uma foto e um cartão da escritora com sua 

assinatura.  

 

 
Fig. 69 – Ana Teixeira, Empresto meus olhos aos seus (Pedido de Laerte), 2009 

 
 

Referente ao pedido de procurar homens com nome “Grahan”, a solicitante 

pediu os olhos emprestados de Ana para realizar o desejo de rever um homem 

canadense que conheceu rapidamente quando esteve na Europa. A artista saiu a 

procura pela cidade com um “cartaz-sanduíche” (duas placas apoiadas nos 

ombros mediante um cordão) que dizia: “Procuro por Graham... Se seu nome é 

Graham, por favor, fale comigo”. A artista não encontrou ninguém com esse 

                                                                                                                                                    
71 Para maiores informações sobre esse projeto, consultar o site da artista: www.anateixeira.com . Consulta: 
12/04/2014. 
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nome, mas registrou em fotografia as pessoas que vinham falar com ela para 

saber o que estava a fazer. O que parecia ser uma situação de azar modificou no 

último dos seus 50 dias em Toronto. Ana ela encontrou um Graham, conhecido de 

uma amiga sua. Mas também um amigo da artista encontrou na entrada da sua 

exposição na galeria um papel com o contato de telefone de um Grahan, 

provavelmente alguém que havia visto a artista na rua, mas que não teve 

coragem de se apresentar. 

 

 
 Fig. 70 – Ana Teixeira, Empresto meus olhos aos seus (Pedido de Ivy), 2009 
 

 

Todas as ações de realização dos pedidos dos participantes foram 

documentadas em fotografia e vídeo onde a artista narra o pedido e como foi sua 

realização, além de enviar as fotografias e objetos aos seus solicitantes72. Ao final 

do vídeo referente à esse pedido a artista responde à Ivy: “Só me resta desejar-

lhe boa sorte, Ivy” – a sorte é devolvida e fica em aberto, se algum desses dois 

homens é o que ela conheceu um dia na Europa. 

Ao emprestar seus olhos, em meio aos desafios e propostas recebidas, a 

artista pode partilhar histórias e memórias de outras pessoas mediante as 

relações estabelecidas durante as ações, além de ter outros olhares e percepções 

das cidades por ela visitadas: “a coleta de olhares alheios foi uma experiência 

                                                 
72 Durante a exposição “Thank you, come again! Obrigado, volte sempre! Merci, revenz Bientõt!” realizada na 
galeria Mercer Union entre 05 de junho a 12 de julho, os vídeos estiveram disponíveis em DVD, onde os 
visitantes podiam assistir de acordo com sua preferência. 
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fascinante. Vivi a possibilidade de ser o outro, de olhar pelo outro coisas que 

muitas vezes eu não olharia73”. 

Nessas ações de sentar e ouvir histórias de amor e de prestar favores à 

desconhecidos a artista se coloca em situação de igualdade com o público, não 

há distinção entre eles. 

 

 

 

2.4.2.3 – ALEA COMO SORTE E ACASO NO PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

O próprio processo de criação, concepção e execução da obra, muitas 

vezes, pode se encontrar em uma situação de sorte e de um enfrentamento com 

o acaso e o improviso. Os exemplos aqui apresentados demonstram processos 

que condizem com o que Caillois ressaltou a respeito do alea, onde, num contexto 

criativo, o artista “conta com tudo, com o mais ligeiro indício, com a mínima 

particularidade exterior, que ele encara logo como um sinal ou um aviso, com 

cada singularidade detectada com tudo, em suma, excepto com ele próprio” (1990, 

p. 27), já citado anteriormente. 

Letícia de Brito Cardoso74 (Criciúma, 1978) em sua investigação de 

mestrado sobre criação artística e suas relações com o jogar-brincar, realiza uma 

série de trabalhos de vídeo que tentam, mediante o uso de objetos maleáveis e 

leves como o plástico e balões, tornar visível a presença do vento. Durante o 

processo de realização do vídeo Como Capturar o Vento? (2001) [fig. 71], ela se 

deparou com fatores externos que mudaram o resultado final. O vídeo consistia 

no registro dos movimentos de plásticos gerados pela ação do vento, onde a 

artista colocava a câmera sobre o tripé e esticava grandes plásticos coloridos de 

                                                 
73 Fonte: www.anateixeira.com . Consulta: 11/05/2014. 
74 Letícia de Brito Cardoso possui Mestrado em Poéticas Visuais realizado no Programa de Pós-Graduação 
do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. É graduada no 
curso Bacharelado em Artes Plásticas na UDESC, Florianópolis. Dentre suas participações em exposições 
destacam-se o 32º Panorama da Arte Brasileira no MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo, Recebeu a 
bolsa Iberê Camargo de intercâmbio para artistas em 2009 em Austin, parceria com o Blantom Museum of Art 
em Austin, Universidade do Texas/USA e foi contemplada pelo Projeto Rumos Itaú Cultual Artes Visuais 
2001/2003. 
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uma coluna a outra, em uma plataforma de pesca na Praia do Rincão na cidade 

de Santa Catarina, na região sul do Brasil. As alterações climáticas no verão 

brasileiro se caracterizam pelas imprevisíveis tempestades de chuva e vento, o 

que, nesse caso, geraram dificuldades tanto na manipulação dos plásticos quanto 

no cuidado para a câmera não cair. Segundo o relato da artista:  

 
Dois meninos que por ali passavam ofereceram-se para me ajudar, e o 
gesto transformou-se, pois a participação dos meninos aconteceu sem 
programação anterior, e funcionou como um lance que redimensionou o 
jogar-brincar. Eles se ofereceram para segurar o plástico, sem 
perguntarem do que se tratava aquela tentativa de estivar os plásticos 
diante de um tripé onde estava acoplada uma filmadora. Posicionaram-
se em frente à câmera, conforme eu havia solicitado, enquanto o vento 
atuava no plástico levando-o para longe. Eles riam e iam atrás dele. 
Traziam-no de volta para o centro da câmera. Participavam sem 
interesse em saber por que ou para que eu filmava aquela situação. 
Neste caso, penso que o play toca no limite entre arte e vida. Eles se 
divertem, não perguntam (CARDOSO, 2005, p. 30).  

 
 

 
 Fig. 71 – Letícia Cardoso, Como capturar o vento?, 2001 

 

 

 A intenção de registrar a captura do vento e a distorção das sombras das 

colunas da plataforma de pesca no plástico foram somadas ao imprevisto da 

participação dos meninos que, em alguns momentos, substituem as colunas. O 

vídeo passou a registrar um jogo que aconteceu entre os meninos, um jogo de 

enfrentar a força do vento: 

O sentido figurado da palavra vento relaciona-se com influência 
malévola ou benévola; sorte, fado, ao mesmo tempo como coisa vã, 
vazia ou fugaz e também como razão, motivo que impulsiona uma ação. 
A incorporação dos imprevistos durante a realização do vídeo Como 
capturar o vento? aproxima-se do sentido figurado do vento. O vento 
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direciona e impulsiona o plástico, e redimensiona o jogar-brincar. O 
plástico por ser leve e maleável deixa-se direcionar, e os meninos que 
seguram o plástico se divertem. O vento rasga o plástico e escapa das 
mãos dos meninos, mas novamente é apreendido, e eu atrás da câmera 
fixa no tripé observo esta situação (CARDOSO, 2005, p.32). 
 

 
 A própria artista assume o seu processo artístico como um jogo. O jogar-

brincar é entendido por ela como um movimento entre os gestos que elaboram 

cada proposta e que rearticulam-se durante um intervalo de tempo e espaço. 

Destaca que a cada lance o jogo inventa suas regras e os “lances são 

sucessivos uns com relação aos outros” que elaboram o jogo. Essa noção de 

jogo se aproxima de sua maneira de pensar o jogar-brincar em que a proposta 

define-se a cada lance, seja como um intervalo onde a imaginação poética 

coordena os gestos, seja durante as intromissões do entorno que são definidos 

durante a execução. 

Outra situação de entrega à sorte e imprevisão de resultados podemos 

encontrar na obra Histórias do não ver (2001) [fig. 72] do artista Cao Guimarães 

(Belo Horizonte, 1965)75. A concepção do seu trabalho se deu através de convites 

a amigos cuja proposta era que eles o sequestrasse da forma que quisessem. 

Essas açõs foram desenvolvidas durante os anos 1996 e 1998, em diversas 

cidades do mundo. A proposta estabelecia algumas regras: sequestro, venda nos 

olhos, passeio, máquina fotográfica nas mãos e relatos posteriores:  

Eu queria sentir o mundo apenas através do que estivesse ouvindo, 
cheirando, pegando, pensando. A visão sempre me parecera um 
sentido tirano com relação aos outros sentidos. Sem ela o mundo 
poderia ser então vários mundos; a realidade, várias realidades. Elas se 
cruzariam em infinitas possibilidades, que seriam apenas parcialmente 
desvendadas quando eu revelasse as fotografias. Na verdade o 
aparelho fotográfico seria não mais a extensão dos meus olhos. Seria, 
antes, meus próprios olhos. Minha única possibilidade de reter a 
realidade em imagens reais restaria guardada nesse aparelho e, 
consequentemente, minha assimilação ou percepção imagética dessa 
mesma realidade seria adiada ou deslocada para o futuro: para quando 
esses filmes fossem enfim revelados76.  

                                                 
75 Cineasta e artista plástico, desde o fim dos anos 1980, exibe seus trabalhos em diferentes museus e 
galerias como Tate Modern, Guggenheim Museum, Museum of Modern Art NY, Gasworks, Frankfurten 
Kunstverein, Studio Guenzano, Galeria La Caja Negra e Galeria Nara Roester.  
76 Trecho disponível on-line no site do artista: http://www.caoguimaraes.com/obra/historias-do-nao-ver/ . 
Consulta: 22/05/2014, 
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          Fig. 72 – Cao Guimarães, Histórias do não ver, 2001 

 

Após terminado cada sequestro, o artista reúne os seus relatos sobre as 

experiências e une as imagens cegas, onde, ao final, foram reunidos em forma de 

livro e em uma videoinstalação. Com o objetivo de vivenciar outras experiências, 

percepções e sensações que anulassem o sentido da visão, o artista usou da 

estratégia da sorte, do imprevisto e da falta de conhecimento dos trajetos que 

percorreu para, posteriormente, verificar os resultados imagéticos. 

Numa vertente mais voltada aos aspectos de engajamento político, temos a 

ação Balões Vermelhos (2003) [fig. 73] realizada nas cidades de Salvador e 

Recife (2005) pelo grupo GIA – Grupo de Intervenção Ambiental. Esse grupo é 

formado por artistas visuais, designers, educadores e músicos e as características 

de seus trabalhos são aleatoriedade, humor e reflexões a respeito da vida 

cotidiana e suas singularidades. As práticas do GIA tê como referência arte 

conceitual, em que o estatuto da obra de arte é negado, em favor do processo e, 



 185 

muitas vezes, da ação efêmera, buscando uma reconfiguração da relação entre o 

artista e o público77. 

 

 
             Fig. 73 – Grupo GIA, Balões Vermelhos, 2003 

 

Em seu portifólio o grupo sempre descreve seus trabalhos como uma 

instrução. Sobre essa obra, escrevem: “ACREDITE EM SUAS AÇÕES: escreva 

uma mensagem em um pequeno pedaço de papel. Com o auxílio de um barbante, 

amarre as mensagens a balões cheios de ar. Solte os balões vermelhos do alto 

de edifícios estratégicos. Observe as reações.78” O uso da cor vermelha aqui está 

como estratégia visual devido aos contrastes em que esta cor apresenta com a 

paisagem local. 

Essa ação foi concebida no ano em que os Estados Unidos invadiram o 

Iraque. Esteticamente há uma analogia às bombas caindo e da surpresa 

diante da ação: uma chuva de balões. As mensagens trazidas pelos balões 

eram: “e se for uma arma química?”, “e se for um míssil?”, “e se for terrorismo?”.  

                                                 
77 Um dos principais objetivos do grupo é a utilização de meios que possibilitem atingir uma margem cada vez 
maior de pessoas, tomando de assalto o espaço público. Assim, as ações do GIA procuram interrogar as 
condições em que os indivíduos atuam com os elementos do seu entorno, produzindo, assim, significados 
sociais. O grupo está disposto a questionar as convenções sociais sempre que possível, através de práticas 
concretas infiltradas em pequenas transgressões. A estética GIA, baseada na simplicidade e ao mesmo 
tempo irônica, procura mostrar, portanto, que a arte está indissoluvelmente ligada à vida. 
78 Trecho disponível no portifólio on-line: <http://giabahia.blogspot.co.uk/p/portifolio.html> . Consulta: 
25/05/2014. 
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Ao lançarem os balões do alto de um prédio, o grupo se enfrenta com 

a sorte de o vento não levar os balões para longe da área populacional, 

anulando, portanto, o objetivo do jogo: levar as pessoas a refletirem sobre 

tal fato social que era recente. O tema foi tratado com ludicidade pelo uso 

dos balões que contrapõem a velocidade das bombas, e mesmo sendo dois 

objetos que estouram/explodem, este agora é inofensivo e uma mensagem 

de alerta e de questionamento social.  

Ainda no que diz respeito à imprevisão e a ausência de controle de 

resultados em processos artísticos, podemos citar o trabalho Carta Faminta 

(2000) de Rivane Neuenschwander (Belo Horizonte, 1967) e Desenhos do mar 

(2000) de Letícia Cardoso. 

Em Carta Faminta [fig. 74] a artista apresenta como desenhos uma série 

de “mapas” feitos em papel de arroz. O resultado formal desses mapas é feito por 

lesmas que caminham e comem o papel: a “baba” produzida pelas lesmas deixam 

as rotas percorridas e os recortes dos mapas definidos pelas partes que foram 

comidas. 

 

 

      Fig. 74 – Rivane Neuenschwander, Carta Faminta, 2000 
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O trabalho de Rivane se encontra nos limites entre o acaso e o controle da 

ação das lesmas assim como em Desenhos do mar (2000) [fig. 75] Letícia 

desloca o ato de desenhar para o mar, é o mar quem está a desenhar.  

 

 
                         Fig. 75 – Letícia Cardoso, Desenhos do mar, 2000 

 

Esses desenhos, expostos em formato de livro de artista ou como 

fotografias, são resultados do ato de lançar à beira mar um fio prateado com dois 

metros de comprimento e deixá-lo movimentar, enrolando, desenrolando 

mediante a força das ondas, mediante constâncias e inconstâncias do mar. 

Segundo a artista, o trabalho seria realizado em vídeo, o que permitia que se 

visualizasse o movimento incessante do aparecimento e desaparecimento do fio e 
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da onda. No entanto, ela optou pela fotografia para registrar a parcela do tempo e 

do espaço, para registrar o desenho o resultante do movimento do mar, e não o 

mar a desenhar. 

Em ambas artistas o acaso é presente, mas o fim do jogo é decidido por 

elas. 

 

 

2.4.2.4 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

Assim como agôn, a categoria alea abre muitas possibilidades para novas 

leituras e compreensões de processos e obras artísticos. A partir das definições 

de Caillois, podemos listar uma série de características estruturantes nas suas 

relações com alguns dos exemplos aqui analisados na produção artística. São 

elas: 

• abertura à participação – improviso; 

• imprevisão de resultados; 

• ações colaborativas - igualdade entre artista e público – ausência de 

competências; 

• situações de entrega à sorte e de vencer o destino; 

• diálogo com fatores externos – tanto no processo de criação quanto no 

de fruição da obra; 

• happenings. 

Essas características podem transitar, se aproximar ou distanciar do ludus 

(jogo estruturado por regras) ou da paidia (jogo livre), dependendo da forma como 

o artista organiza, trabalha e apresenta o conceito da obra.  

No entanto, o exemplo da ação de Abramovic, Rhythm 0, onde a artista se 

coloca junto com outros objetos, como mais um objeto do jogo acompanhado de 

uma instrução, que possui suas regras mais estruturadas, pode ser enquadrada 

no eixo alea-ludus, assim como em Michel Melamed com Regurgitofagia e Ana 

Teixeira com Empresto meus olhos aos seus. A ação de Maiolino, por ser mais 

livre e exploratória nos movimentos e ações com os tecidos estaria mais próxima 
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do eixo alea-paidia, assim como os trabalhos de Waléria Américo, Letícia Cardoso 

e Grupo GIA. 

 

 

 

2.4.3. MIMICRY – JOGOS DE MIMETISMO, SIMULACRO E ILUSÃO  

 

A terceira categoria proposta por Roger Caillois é a que corresponde ao 

simulacro, à ilusão e ao imaginário, a qual ele denomina por mimicry. Para este 

autor 

 
Qualquer jogo supõe a aceitação temporária ou de uma ilusão (ainda 
que esta palavra signifique apenas entrada em jogo: in-lusio), ou, pelo 
menos, de um universo fechado, convencional e, sob alguns aspectos, 
imaginário. O jogo pode consistir, não na realização de uma actividade 
ou na assunção de um destino num lugar fictício, mas sobretudo na 
encarnação de um personagem ilusório e na adopção do respectivo 
comportamento. Encontramo-nos, então, perante uma variada série de 
manifestações que têm como característica comum a de se basearem 
no facto de o sujeito jogar a crer, a fazer crer a si próprio ou a fazer crer 
aos outros que é outra pessoa. Esquece, disfarça, despoja-se 
temporariamente da sua personalidade para fingir uma outra (1990, p. 
41). 

 
Nos jogos infantis temos exemplos de brincadeiras feitas por crianças com 

o uso de brinquedos em miniatura como as armas, utensílios domésticos ao 

brincar de cozinhar e ferramentas de plásticos para brincar de marceneiro, onde 

elas fingem ser adultos. Brincar de avião ao abrir os braços para imitar as asas e 

fazer barulho do motor com a boca também é um outro exemplo.  

Entretanto, Caillois ressalta que “as condutas de mimicry extravasam 

largamente da infância para a vida adulta”, o autor afirma que estas condutas 

“abrangem igualmente toda a diversão a que nos entreguemos, mascarados ou 
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travestidos, e que consista no próprio facto de o jogador/actor estar mascarado ou 

travestido, bem como nas suas consequências” (idem)79.  

Mais comuns aos adolescentes e adultos, temos os jogos de RPG (Role-

playing Game), jogos de representações de personagens dentro de um mundo 

imaginário ou não, que seguem algumas regras orientadas pelo mestre. Há três 

formas de se jogar: pode ser o RPG de Mesa, onde os jogadores descrevem suas 

ações, a Live Action onde interpretam seus personagens e podem utilizar 

adereços e fantasias, ou a Aventura-solo onde o jogador utiliza um livro especial e 

conduz a aventura de acordo com suas próprias vontades. 

Nas artes cênicas a relação torna-se mais evidente pela própria essência 

desta arte como a representação, o naturalismo, os personagens fictícios e 

imaginários que, devido à excelência da qualidade de interpretação e com o uso 

de figurinos e adereços, conduzem o espectador para um mergulho no universo 

do espetáculo cênico ou somado também a efeitos especiais no cinema. Esses 

exemplos foram citados por Caillois, no entanto, exemplos de mimetismo nas 

artes visuais não aparecem em seu texto, abrindo uma lacuna para as relações 

que apresentaremos a seguir. 

 

 

2.4.3.1 – MIMETISMO E REPRESENTAÇÃO PICTÓRICA – TROMPE-L’OEIL 

 

Nas artes visuais a ilusão esteve presente em grande parte de toda 

produção ao longo da sua história. O uso do trompe-l’oeil, recurso técnico-artístico 

empregado com a finalidade de criar uma ilusão de ótica, como indica o sentido 

francês da expressão: tromper, "enganar", l'oeil, "o olho". Através do uso de 

detalhes realistas, se valendo do uso das regras da perspectiva ou pelo 

sombreamento através do uso do claro-escuro, as imagens criadas pelos artistas 

                                                 
79 Outros exemplos de mimicry apresentados por Caillois: “jogos que não envolvem regras, pelo menos em 
termos fixos e rígidos (bonecas, soldados, polícias, cavalos, comboios, aviões) – são jogos que supõem uma 
livre improvisação e cujo principal atrativo advém do gozo de desempenharmos um papel, de nos 
comportarmos como se fôssemos determinada pessoa ou determinada coisa, uma máquina, por exemplo. O 
como se substitui a regra e desempenha exatamente a mesma função. Em si mesma a regra cria uma ficção” 
(1990, p. 28). O jogo RPG se configura como um bom exemplo. 
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criavam nos espectadores a ilusão de tridimensionalidade. Ou seja, é como se ele 

estivesse à frente do objeto representado, esquecendo-se de que aquela imagem 

se tratasse de uma representação bidimensional. Dessa forma, a imagem vista 

pelo espectador provocaria uma mudança na sua  percepção, demonstrando 

assim a capacidade que uma imagem pode ter ao influenciá-lo, rompendo, muitas 

vezes, com a racionalidade no seu diálogo com a obra. São imagens inspiradoras 

e visualmente atraentes. Segundo Lopes, “se se aceitar, portanto, que o que 

subjaz ao trompe-l’oeil é um jogo simbólico, erudito e até inspirador, entre aquele 

que pinta e o que contempla, abre-se do mesmo passo, uma fecunda reflexão 

sobre aquela misteriosa sensação que nos acomete quando esse jogo nos é 

proposto” (1996, p. 21). Embora tenhamos citado essas características técnicas 

como virtuosismo nos exemplos de agôn, acreditamos que esses trabalhos se 

enquadram melhor no mimetismo. 

Portanto, trata-se de uma reflexão sobre o olhar, sobre a enganação do 

olhar. Carlos M. Couto escreve:  

se o olho é constantemente enganado nesse ‘vaivém’ (espacial) entre o 
mesmo e o outro, o dito real que conosco joga e se diverte e a sua 
observância fatalmente contaminada por tantos discursos e excursos 
simbólicos, é também porque o olho é (ou julga poder ser) enganador 
ao projectar e projectar-se nessa teia, nessa rede de realidades reais e 
possíveis (1996, p. 23) 

 

O trompe-l’oeil condiz com o mimicry quando Caillois afirma que “a regra 

do jogo é uma só: para o actor consiste em fascinar o espectador, evitando que 

um erro o conduza à recusa da ilusão” (1990, p. 42). O autor ressalta que “para o 

espectador consiste prestar-se à ilusão sem recusar a priori o cenário, a máscara 

e o artifício em que o convidam a acreditar, durante um dado tempo, como um 

real mais real do que o real80” (idem). No entanto, por ser uma situação de jogo, 

há a consciência de que o que é representado é jogo e, mediante os níveis de 

                                                 
80 Caillois complementa: “Exceptuando uma, a mimicry apresenta todas as características do jogo, a saber, 
liberdade, convenção, suspensão do real e espaço e tempo delimitados. Contudo, a continuada submissão a 
regras imperativas e precisas é algo que não se verifica. Vimos já que a dissimulação da realidade e a 
simulação de uma realidade outra têm nela um lugar. A mimicry é invenção incessante” (1990, p. 42) Tal 
trecho permite uma abertura para outras reflexões acerca da arte e do processo artístico.  
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envolvimento e entrega nessa ação, há momentos em que esquecemos a 

separação entre ilusão e realidade. 

As tradicionais convenções artísticas como a perspectiva e as formas de 

ilusionismo foram criticadas e transformadas por artistas do modernismo. Porém, 

o que vemos na história da arte é que há o uso do trompe-l’oeil por alguns artistas 

de movimentos de vanguarda, mas de forma humorística e crítica, se valendo 

dessa técnica para inclusive subvertê-la, chamando a atenção do espectador para 

que ele veja que aquela imagem é a representação de algo e não a própria coisa.  

 

 

2.4.3.2 – MIMETISMO COMO CAMUFLAGEM 

 

A ideia de ilusão e mimetismo, para além das técnicas clássicas de trompe 

l’oeil na representação pictórica bidimensional, se investigada num contexto 

performativo, permite encontramos o conceito de mimicry associado à 

camuflagem, citado por Anthony Howell em Analisys of Performance Art (2002). 

Ao refletir sobre a importância da escolha das roupas e figurinos nos estudos da 

performance ele observa: “A roupa é emblemática e pode ser identificada como 

um uniforme. Suas partes constituintes podem corresponder ao mimetismo - 

ajudando a criar o disfarce adotado pelo objeto do olhar” (2002, p. 15). A 

camuflagem então corresponderia ao processo de esconder algo ou alguém em 

algo que já está lá. 

Um exemplo de camuflagem na arte contemporânea pode ser visto na obra 

Untitled – Tree of Life Series (1976) [fig. 76] de Ana Mendieta. A artista pinta seu 

corpo com lama e folhas secas e deixa-se envolver pelo ambiente, 

especificamente sobre o tronco de uma árvore. Esse trabalho estabalece as 

relações entre humano e natural, como uma forma de reintegração e comunhão 

com a natureza. 
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Fig. 76 – Ana Mendieta, Untitled, 

                                             Tree of Life Series, 1976 
 

Há também questões autobiográficas presentes na concepção desses 

trabalhos. A propósito dessa série de trabalhos a artista afirma: “A exploração de 

minha arte através do relacionamento entre meu corpo e a natureza tem sido um 

claro resultado do processo de exílio que sofri durante a adolescência. É uma 

maneira de recuperar minhas raízes e tornar-me parte da natureza”81. Mendieta 

ainda ressalta: “sinto-me arrancada do útero (a natureza). A arte é a forma pela 

qual restabeleço minhas ligações com o universo. É um retorno à origem 

maternal” (in: BRETT, 2004, p. 1). A camuflagem de Mendieta é um exemplo 

literal quando associamos esse processo aos seus aspectos biológicos como 

encontramos em alguns insetos na natureza. A artista usa como material pictórico 

a terra, um elemento natural que se faz pertinente também pelos seus aspectos 

conceituais da obra82. 

                                                 
81 Disponível em: http://www.guggenheim.org/artscurriculum/lessons/movpics_mendieta.php .Consulta: 
03/03/2007. 
82 Devido ao recorte de análise dessa investigação dar preferência na análise de artistas brasileiros, nos 
limitaremos aos exemplos de Ana Mendieta e Marcus Coates. No entanto, outros exemplos de camuflagem 
na arte contemporânea, numa esfera internacional podem ser encontrados. A artista peruana Cecília Paredes 
realiza uma série de fotografias em autorretrato onde seu corpo é pintado com padrões florais que camuflam 
seu corpo a um fundo com o mesmo padrão. Também numa relação biográfica, a artista usa a ideia de 
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A camuflagem pode ser entendida para além da integração entre homem e 

ambiente, numa espécie de mimetismo biológico como no exemplo de Mendieta.  

Ainda num contexto internacional, temos o trabalho do artista britânico 

Marcus Coates, Journey to the Lower World (2004) [fig. 77], onde se veste com 

peles de animais e usa a cabeça de um veado com chifres. 

 

 
  Fig. 77 – Marcus Coates, Journey to the Lower World, 2004 

 

Durante a performance o artista atuava de forma animalesca, emitindo 

sons como um animal e interagia com as pessoas de uma comunidade que seria 

despejada do prédio em que viviam. Seu intuito era, mediante sua experiência, 

contribuir com um conselho terapêutico, aconselhando-os a continuarem a viver 

em comunidade após o despejo.  

No contexto brasileiro, semelhante a esse trabalho, temos a performance 

Experimentos Gramíneos (2006) [fig. 78 e 79] da artista Maicyra Teles Leão e 

Silva, que investiga as relações entre a performances e o espaço público, 

performance e cidade. Essa ação foi realizada nas cidades do Rio de Janeiro, 

Recife e Buenos Aires. Vestida com uma roupa feita de placas de grama artificial, 

                                                                                                                                                    

camuflagem como uma forma de rememoração das várias vezes que teve que se adaptar a novos contextos 
culturais devido às muitas mudanças que fez durante a vida. Seus trabalhos são caracterizados pela 
presença da cor natural do cabelo, marcando assim, sua presença e não uma camuflagem por completo. 
Outro artista, o chinês Liu Bolin, também como Mendieta, realiza ações de camuflagem com o meio 
envolvente, através de colaborações com artistas que pintam seu corpo de forma realista para que ele esteja 
completamente imerso no ambiente, buscando a total camuflagem. Numa outra vertente da camuflagem, 
temos o trabalho de pintura da americana Alexa Meade que pinta corpos de modelos para que estes sejam 
percebidos como pintura. Ao invés de usar a pintura para uma camuflagem no ambiente real, ela transforma 
um dado real (o corpo humano) e o camufla em uma pintura – pinta para parecer pintura. 
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a artista deita-se ao meio-dia, durante o período de uma hora, imóvel num 

gramado ilhado em meio ao cimento e ao asfalto. A criatura que se encontra 

camuflada junto ao gramado, aos poucos começa a movimentar-se e rega-se a si 

própria com um regador. Em seguida, a criatura levanta-se e caminha por entre 

as pessoas, interagindo somente de forma gestual, deixando que as pessoas 

reguem-na e percebam a necessidade vital de sua sobrevivência mediante o calor 

que fazia no local ao verem a artista descalça pisando o asfalto muito quente.  

 

  
   Fig. 78 – Maicyra Teles Leão e Silva, Experimentos Gramíneos, 2006 

 

   
 Fig. 79 – Maicyra Teles Leão e Silva, Experimentos Gramíneos, 2006 

 

Ao falar sobre o tempo em que ficou deitada imóvel durante uma hora 

sobre o gramado ela ressalta “todo esse tempo me serviu, mais uma vez, como 

uma preparação até me tornar grama” (LEÃO E SILVA, 2008, p. 123). A 

camuflagem aparece também de forma mais intensa, para além do visual, de 

integração humano-natureza. Maicyra, assim como Coates, estabelece uma 
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relação performativa e interativa no uso da camuflagem, usando este recurso 

como uma estratégia que leva os espectadores a terem novas percepções 

perante o espaço onde vivem. 

A camuflagem consiste, como vimos, no ato de esconder algo em algum 

lugar. A obra Arma Branca (2011) [fig. 80, 81 e 82] do artista brasileiro Laerte 

Ramos, consiste numa instalação de armas feitas em cerâmica na cor preta. 

Dispostas na parede, como uma coleção de armas, encontram-se armas com 

formas mais semelhantes às das armas de fogo reais e outras com diferentes 

formatos. Essas outras armas são réplicas de armas de brinquedos infantis como 

pistolas de lançar discos, de soltar bolhas de sabão, armas de paintball, etc., 

feitas através de moldes (técnica muito presente na produção deste artista).  

 

 
         Fig. 80 – Laerte Ramos, Arma Branca, 2011 

 

Essa obra, componente de uma série de obras que trabalham com o tema 

bélico, carrega consigo o interesse do artista na sua investigação sobre o jogo e o 

brinquedo infantil. A respeito disso Ramos afirma:  

Quando começo a pesquisar brinquedos, especificamente os de 
meninos, não tem como fugir da policia, dos combatentes, dos 
bombeiros e em reflexo a tudo isto aparecem evidentemente as armas. 
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Para mim eu queria com este trabalho montar uma grande coleção: um 
armamento próprio83. 

 

Ao criar seu armamento próprio, Laerte Ramos o faz de forma estruturada 

e técnica, com projetos que apresentam cada arma numa representação 

fotográfica, acompanhada de seu desenho técnico [fig. 81]. 

 

 
               Fig. 81 – Laerte Ramos, Arma Branca (sub-séries), 2011 

 

 

Arma Branca ainda traz consigo questões voltadas à sua memória da 

infância, conforme podemos ver em um relato do artista: 

Lembro que quando criança, em casa tinham umas almofadas bem 
grandes, e uma delas sempre tinha um objeto duro o curioso lá dentro. 
Um dia abrimos a almofada e achamos uma arma laranja de brinquedo. 
Eu fiquei super alegre, mas logo logo a arma foi posta no baú de 
brinquedos e fui impedido de brincar com ela. Acredito que foi um de 
meus irmãos mais velhos que escondeu a arma na almofada,  não sei, 
mas às vezes, algumas frustrações de não poder brincar quando 
criança, nos leva muitas vezes sem saber, a sermos grandes 

                                                 
83 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
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colecionadores de armas. No meu caso, pode ser isto também, de certa 
forma, acrescentando outras coisas à receita84. 

 

Com esse relato recordamos o pensamento de Freud acerca do folguedo 

da infância que aparece como desejo criativo na produção dos artistas, já visto no 

capítulo 1. 

 

 
                          Fig. 82 – Laerte Ramos, Arma Branca (detalhe), 2011 

 

O uso da cor negra, comum às armas de fogo, é usado como estratégia de 

camuflagem dessas armas não ofensivas. Somente um espectador mais atento, 

uma criança ou alguém que tenha familiaridade com as formas dessas armas de 

brinquedo pode, após um tempo, identificá-las nesse conjunto. Esses aspectos 

permitem-nos encontrar a dissimulação como estratégia criativa, onde os objetos 

se confundem com o contexto de sua exibição, uma interpenetração entre 

diferentes tipos de armas que se camuflam no conjunto (ALMEIDA, 2008a, p. 68). 

Questionado sobre como ele vê a camuflagem nesse seu trabalho, sobre a 

ideia de conjunto e contrastes entre forma e conteúdo, o artista afirma:  

De longe, sim o trabalho aparentemente apresenta um ar mais sombrio, mais 
pesado, e impressionante de se ter tantas armas de fogo juntas. Mas ao 

                                                 
84 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
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chegar perto, o único fogo que a arma possui é em sua memória de queima, 
pois as armas não possuem poder de fogo e muito menos projéteis85. 

 

O artista joga com o título da obra Arma Branca através do uso da cor e do 

que essas armas realmente representam. O nome se refere às armas que não 

possuem poder de fogo, ou seja, por mais semelhantes que algumas peças dessa 

instalação possam ser às armas de fogo, tiveram como origem uma arma de 

brinquedo, uma arma branca. No entanto, essas obras de afastam do brinquedo, 

são feitas em cerâmica, material frágil, são peças para não serem manipuladas, 

brinquedos para não serem tocados. Essas armas se encontram entre a 

fragilidade ameaçadora do material (se quebrarem-se tornam-se perigosos por 

serem pontiagudos e cortantes) e a ludicidade infantil dos jogos de guerra ou 

falsos tiroreios e bang-bangs. 

Podemos encontrar outros dois exemplos de camuflagem em duas outras 

obras deste mesmo artista: em re.van.che (2009) e 50% Off (2014). 

Na instalação re.van.che (2009) [fig. 83, 84 e 85], feita em cerâmica 

hiperrealista, o artista cria um ambiente de treinamento esportivo com objetos 

relacionados aos jogos de luta como o boxe e o taekwondo.  

 

                                                 
85 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
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     Fig. 83 – Laerte Ramos, re.van.che (projeto), 2009 

 

 
     Fig. 84 – Laerte Ramos, re.van.che, 2009 

 

O modo como a instalação foi apresentada no Paço das Artes, em São 

Paulo, um local rebaixado, permite também um distanciamento dos objetos bem 

como uma delimitação do espaço de treinamento, de jogo e de ringue. 
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Enquanto os espectadores estavam a observar o espaço, uma lutadora da 

seleção brasileira de Taekwondo adentra e, numa ação de dois segundos, dá um 

chute no objeto maior do local, o saco de areia utilizado em treinos de golpes com 

mãos e pés, acompanhado de um grito “kiai” – grito de força utilizado nos golpes 

das artes marciais como manifestação de uma energia corporal. 

 

 
      Fig. 85 – Laerte Ramos, re.van.che, 2009 

 

Mediante essa ação performática, a percepção desses objetos foi alterada, 

a camuflagem foi desvendada. De acordo com o artista, quando essa instalação 

foi exposta pela primeira vez, o seu nome não estava ligado à cerâmica, ou seja, 

muitos espectadores podem ter sido iludidos quanto à veracidade desses objetos. 

Esse trabalho tem por origem as dificuldades pessoais do artista no processo de 

criação, dificuldades de encontrar materiais e as distâncias que teve que percorrer 

para encontrar fornos para o cozimento da cerâmica, o que permitiu ao artista 

abrir-se a novos experimentos técnicos. Segundo Laerte: 

Revanche é porque a cerâmica sempre quebra quando não se espera 
por meio de um descuido ou dentro do forno por algum problema 
técnico. Então, exausto em tentar e tentar finalizar os trabalhos a tempo, 
resolvi desenvolver um trabalho que lidasse com esta questão, e 
também que eu pudesse ter algum tipo de “poder” sobre a cerâmica: de 
quebrar a escultura quando eu determinar, e deixar o acaso fora de 
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questão. Para isto, desenvolvi uma academia ou centro para lutador e 
todos os objetos são executados usando a cerâmica de uma maneira 
hiperrealista86. 

 

A respeito dessa obra Marcio Harum (2009) analisa: “Seu antecedente 

desempenho no campo experimental lidou com essa perspectiva da realidade 

como se fora um verdadeiro treino físico preparatório- daqueles encarados antes 

de um derradeiro combate. ‘re.van.che’ esteve desde o início além do resultado 

da ação”. Portanto, a obra também revela aspectos de confronto do artista 

consigo mesmo. 

Esse trabalho ainda pode ser visto como uma situação de confronto entre a 

lutadora e o objeto, aspecto que agrada o artista: 

O que mais gosto deste trabalho é a parceria de arte e esporte. A 
lutadora me contou que a adrenalina dela foi maior fazendo a 
performance de destruir o meu trabalho na abertura da exposição do 
que lutando campeonatos como sul americanos. Isto porque o 
adversário “cerâmica” era mais estranho que um oponente lutador, 
mesmo sendo estático87. 

 

A exposição seguiu até o seu fim com a exibição de um vídeo que registrou 

a ação performática feita na sua inauguração, juntamente com o objeto quebrado 

e os outros intactos, unindo os três momentos da obra: ilusão, ruptura e 

desilusão.  

Já em 50% Off (2014) [fig. 86], uma obra inédita e mais recente do artista, 

a cerâmica hiperrealista é trabalhada na criação de 300 pares de sneakers (tênis 

esportivos) de diversas marcas existentes no mercado. A camuflagem se dá em 

dois momentos: na apresentação de tênis falsos e o seu contexto expositivo, em 

vitrines de lojas de sapatos. 

                                                 
86 Informação recolhida junto do artista através de entrevista realizada durante o desenvolvimento desta tese 
no mês de abril de 2014. 
87 Idem. 
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                            Fig. 86 – Laerte Ramos, 50% Off, 2014 

 

Os tênis serão expostos somente com um pé de cada modelo, ou o direito 

ou o esquerdo que, segundo Laerte, é uma estratégia para evitar o furto. A 

propósito desse projeto expositivo em fase de conclusão, ele nos esclarece: 

Então, irei apresentar este projeto em um local de passagem público 
aqui no Brasil (passagem literária), que é possível um transeunte ser 
pego de surpresa com uma “pseudo loja” de tênis que irá surgir de um 
dia para o outro. Acredito que mais uma vez a reação do público vai ser 
incrível, pois vão ser pegos de surpresa com uma “nova loja” em um 
local um pouco decadente e pouco ou nada utilizado por artistas de 
maior expressão. Então o local possibilita esta camuflagem de uma 
maneira  mais potente, diferentemente de expor este trabalho em uma 
galeria de arte ou museu que o publico já está viciado em saber que lá o 
trabalho é mais arte pelo território que ele é apresentado88. 

 
                                                 
88 Idem.  
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Laerte nos apresenta, através dessas três obras, diferentes contextos de 

uso da camuflagem como estratégia criativa: o uso da cor no disfarce entre 

diferentes armas, o uso da cerâmica hiperrealista na criação de objetos e o seu 

desenlace através da destruição da ilusão na mente do espectador e a criação da 

consciência de que estavam frente a um mimetismo e, por fim, o uso do local em 

que os objetos são expostos como a loja de sapatos no centro da cidade. 

 

 

 

2.4.3.3 – MIMETISMO COMO IMITAÇÃO DE COMPORTAMENTOS E ADOÇÃO DE 

PERSONAGENS 

 

O mimetismo também pode ser encontrado na imitação de 

comportamentos em contextos performativos de desenho conforme podemos 

encontrar nos trabalhos de Chuck Close denominados finger paintings [fig. 87 e 

88].   

                   

 Fig. 87 – Chuck Close, Fanny, 1985           Fig. 88 – Chuck Close, [No 
         estúdio], 1985 
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 Seu processo pictórico se dá através de impressões digitais dos seus 

dedos feitas com óleo sobre tela, onde o artista, ao fazer os retratos de amigos e 

familiares, os faz como se tivesse acariciando-os: 

 
Quando estava realmente, fisicamente, a pintar com as impressões 
dos meus dedos, Rob Storr (…) disse uma coisa que me pareceu 
correta. Descreveu-o como “utilizar a pele para fazer pele”. Era quase 
como se estivesse a acariciar os rostos das pessoas de quem gostava. 
E claro, interessava-me o fato de fazer algo que ninguém podia 
falsificar. Fi-lo, e não o podia negar (CLOSE, 2000, p. 56). 

 

Os trabalhos de mimetismo ainda se encontram em situações de 

consciência e ausência da ilusão. Caillois nos diz que no mimicry “o prazer é o 

de ser um outro ou de se fazer passar por outro. Mas, e uma vez que se trata 

dum jogo, a questão essencial não é ludibriar o espectador”, há a consciência 

dos jogadores de que isto é um jogo89.  

Entre o teatro/cinema e a performance, podemos dizer que no primeiro é 

mais comum a intenção de ludibriar o espectador90, até mesmo porque muitas 

das vertentes da performance defende a ausência da encenação e a adoção de 

personagens, como o teatro pós-dramático. Assim como no jogo, o mimicry 

também se encontra em exemplos da performance onde, mesmo ao imitar 

outras pessoas, o performer pretende, com isso, realizar outras reflexões 

conceituais que vão além da ilusão. Como exemplo citamos a artista americana 

de origem judaica, Eleanor Antin, que realiza performances e videoperformances 

onde cria outras identidades como bailarina, enfermeira, estrela negra de 

cinema e de rei [fig. 89], onde, nesta última, coloca barba e bigode com o 

objetivo de discutir raça, gênero e etnicidade91. Aqui, temos exemplos do 

                                                 
89 Caillois complementa ao dizer que “no carnaval, a máscara não pretende fazer crer que se é um verdadeiro 
marquês, um verdadeiro toureiro, um verdadeiro pele-vermelha, mas sim meter medo e tirar proveito da 
desordem ambiental, ela mesma resultante do facto de a máscara dissimular o personagem social e libertar a 
verdadeira personalidade. Tal como o actor não tenta fazer crer que é, “a sério”, o Rei Lear ou Carlos V.. O 
espião e o fugitivo é que se disfarçam para enganar, já que esses não jogam” (1990, p. 42). 
90 Outro exemplo a ser citado é o trabalho de escultura de Gilbert&George, onde os artistas fingem ser 
esculturas. 
91 A primeira persona que Antin explorou foi o seu self masculino idealizado e “perfeito”, o homem 
arquetípico, o Rei. O assumir, por Antin, de um gênero que não lhe era atribuído socialmente tinha como 
suporte teórico o postulado do movimento das mulheres que afirmava que o gênero era uma construção 
cultural e não um fato biológico. A artista acrescentou ao seu próprio rosto uma barba postiça, pedaço a 
pedaço e documentou esta transformação na sua videoperformance “The King”, de 1972. Mais tarde, em 



 206 

mimetismo associado ao travestismo, fingir ser algo que não se é (HOWELL, 

2002, p. 15) . 

 

 
                                          Fig. 89 – Eleanor Antin, The King, 1972 

 
Por fim, temos uma série de trabalhos em fotografia realizados pela artista 

brasileira Marcela Tiboni92 (São Paulo, 1982), onde ela apropria-se de 

reproduções de pinturas clássicas e se insere nas composições dialogando e 

interagindo com o tema em que essas obras abordam [fig. 90, 91 e 92]. Mediante 

as fotografias ela joga com o real e o ilusório através do humor e do mimetismo 

como estratégia de ressignificação. 

 

                                                                                                                                                    

1974/75, desenvolveu outra persona baseada no retrato de Carlos I, rei de Inglaterra, por Van Dyke, o “King 
of Solana Beach” (FURTADO, 2009). 
92 Marcela Tiboni (São Paulo, SP, Brasil, 1982) é bacharel em Artes Plásticas pela Fundação Armando 
Álvares Penteado - FAAP (São Paulo, SP, Brasil, 2003) e mestre em Estética e História da Arte pelo Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo - MAC-USP (São Paulo, Brasil, 2009).  
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                            Fig. 90 – Marcela Tiboni, O beijo, 2006 

 

   
Fig. 91 – Marcela Tiboni, Série Crimes passionais, 2012 

 

Em um trabalho da série Crimes Passionais (2012) [fig. 92], a artista muda 

o sentido da imagem de um homem com gestos como os de quem está em 

oração colocando-o como alguém que está implorando para não morrer. 
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              Fig. 92 – Marcela Tiboni, Série Crimes passionais, 2012 

 

Marcela Tiboni, assim como Lenora de Barros no vídeo Em si as mesmas 

[fig. 52], coloca-se em confronto com seu próprio duplo, mas numa situação de 

risco: atirar-se com uma arma em sua própria cabeça. A ilusão é encontrada pelo 

vazio em branco que há entre as duas fotos, mostrando a impossibilidade da ação 

apresentada pelas imagens, deixando clara a situação de encenação, de jogo. Se 

estas fossem apresentadas unidas, poderiam ser mais convincentes da ilusão. 

 

 

2.4.3.4 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

Baseado nas definições de Caillois acerca da categoria mimicry e mediante 

as aproximações com as obras e processos artísticos, elencamos uma série de 

características estruturantes: 

• adoção de personagens e imitação de comportamentos; 

• disfarce e camuflagem; 

• consciência da ilusão; 
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• simulação ou encenação; 

• trompe-l’oeil; 

• Hiperrealismo; 

• Performance. 

 

De acordo com a forma como o artista organiza, trabalha e apresenta 

conceitualmente a obra, de forma mais estruturada e rígida ou mais livre, essas 

características conceituais-processuais podem transitar, se aproximar ou 

distanciar do ludus (jogo estruturado por regras) ou da paidia (jogo livre).  

As obras que estariam mais enquadradas no eixo alea-ludus são as 

referentes aos exemplos relacionados às obras feitas com a técnica do trompe-

l’oeil, cujas regras de luz e sombra e perspectiva são estruturadas, e as 

performances onde há a encenação e adoção de personagens.  

 

 

 

2.4.4. ILINX – JOGOS DE VERTIGEM  

 

Por fim, temos a última categoria de jogos proposta por Roger Caillois, a 

que corresponde aos jogos de vertigem.  

O ilinx “associa aqueles que assentam na busca da vertigem e que 

consistem numa tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da 

percepção e infligir à consciência lúcida uma espécie de voluptuoso pânico” 

(1990, p. 43). Para Caillois, em todos os casos do ilinx, “trata-se de atingir uma 

espécie de espasmo, de transe ou de estonteamento que desvanece a realidade 

com uma imensa brusquidão” (idem). A perturbação provocada pela vertigem é 

procurada como um fim em si e é muito frequente nesse tipo de jogos.  

O autor cita como exemplos as práticas dos dervixes dançarinos ou dos 

voladores mexicanos. Afirma que os escolheu intencionalmente já que os 

primeiros se aproximam, na técnica que empregam, de certos jogos infantis, 

enquanto os segundos evocam, sobretudo, os sofisticados recursos da acrobacia 
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e do alto voo. Ele propõe o termo ilinx, nome grego para o turbilhão de águas e 

que deriva precisamente na mesma língua o designativo de vertigem (ilingos) 

para abarcar as diversas variedades de uma exaltação e de um atordoamento 

simultaneamente orgânico e psíquico (1990, p. 45). 

O ilinx está muito presente nas brincadeiras infantis como o rodopiar 

rapidamente que faz com que estas atinjam um estado centrífugo, “estado de fuga 

e de evasão, em que, a custo, o corpo reencontra o seu equilíbrio e a percepção a 

sua nitidez” quando estas tentam andar em linha reta (idem). As crianças o fazem 

por diversão e prazer nessa vertigem causada pelo rodopio ou pela brincadeira de 

roda.  

Caillois apresenta também o jogo do pião, no qual uma pessoa se vira à 

volta sobre um calcanhar, o mais depressa que consiga e, “de maneira análoga, 

no jogo haitiano do ‘milho de ouro’ há duas crianças que dão as mãos, os pés 

juntos, frente a frente, giram até perder o fôlego, pelo simples prazer de 

titubearem aquando da paragem” (idem). 

No campo das práticas artísticas contemporâneas, desde os anos 70, esta 

tipologia talvez seja a que mais esteja presente como modo operacional. A 

bodyart (arte do corpo) designa uma vertente da arte contemporânea que toma o 

corpo como meio de expressão e/ou matéria dos trabalhos, associando-se 

frequentemente aos happenings e às performances. Não se trata de reproduzir 

novas representações sobre o corpo, mas de tomar o corpo do artista como 

suporte para a realização de intervenções, de modo geral associadas à violência, 

à dor, e ao esforço físico93. Em muitas performances torna-se presente a busca 

da vertigem, a perda do fôlego, o giro, transe e instabilidade. 

 

 

 

 

                                                 
93 O sangue, o suor, o esperma, a saliva e outros fluídos corpóreos mobilizados nos trabalhos, interpelam a 
materialidade do corpo que se apresenta como suporte para cenas e gestos que tomam por vezes a forma de 
rituais e sacrifícios. Tatuagens, ferimentos, atos repetidos, deformações, escarificações, travestimentos, etc., 
ora em local privado (e divulgados por meio de filmes ou fotografias), ora em locais públicos, o que indica o 
caráter frequentemente teatral da arte do corpo. 
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2.4.4.1 – ILINX E A PERDA DO FÔLEGO 

 

Caillois cita o gritar até a exaustão e a perda de fôlego como dois atos 

associados aos jogos de vertigem, os quais encontramos em trabalhos de Marina 

Abramovic e Waléria Américo. 

 

                                       Fig. 93 – Marina Abramović, AAA-AAA, 1978 

  

Na performance AAA-AAA [fig. 93] de Abramovic e Ulay, ambos chegam 

até o limite da voz num exercício onde gritam incessantemente um de frente para 

o outro. No teatro há um exercício onde os atores dividem-se em dois grupos 

onde um grita a letra U e o outro a letra A, por exemplo, para ver qual se 

sobressai em relação ao outro, numa espécie de competição e de treinamento de 

projeção da voz (agôn?). Neste caso, ambos performers gritam a mesma letra e, 

por isso, podemos associá-lo somente ao ilinx. 

 No que diz respeito ao ato de perda do fôlego, citamos a performance Tudo 

o que existia dentro de mim (2003) [fig. 94] de Waléria Américo.  
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Fig. 94 – Waléria Américo, Tudo o que existia dentro de mim, 2003 

 

Segundo a descrição da artista, essa ação consiste em “encher de ar um 

grande balão vermelho, até que o corpo que sopra repetidamente desapareça por 

completo encoberto pela imagem do balão”. Waléria buscou experimentar a 

relação sensorial do esvaziamento, “colocando o fôlego à prova”, buscando “viver 

a tensão presente na expulsão como via para tornar visível o que habita dentro e 

abrir espaço para absorver mais”94. Aqui, assim como algumas performances de 

Vito Aconcci e até o Salto para o Vazio (1960) de Yves Klein que utilizaram de 

estratégia fotográfica para encenar a ação, resta-nos a dúvida sobre a veracidade 

ou não da ação, ou a obra se apresenta como um jogo mental que trabalha com a 

possibilidade da sua realização, como um rumor calculado. 

 

 

2.4.4.2 – ILINX ENTRE A REPETIÇÃO A ACELERAÇÃO DE MOVIMENTOS  

 

Caillois ainda cita outros processos gestuais e brinquedos associados aos 

jogos de ilinx:  “rolar por uma ladeira, o toboggan, o carrocel, se andar 

suficientemente depressa, o baloiço, se for suficientemente alto” (1990, p. 44). Por 

                                                 
94 Trecho retirado do portifólio on-line: <http://pt.calameo.com/read/000730059fcd6612278e3> . Consulta: 
10/03/2014. 
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provocarem sensações análogas, citamos as obras do artista belga Carsten 

Höller, de Letícia Cardoso e Luiz Henrique Schwanque também como exemplos 

de ilinx na arte contemporânea. 

O Toboggan criado por Höller para a Bienal de São Paulo de 2008 [fig. 95] 

é uma proposta extremamente lúdica e interativa onde os participantes tornavam-

se crianças ao descer por uma estrutura em espiral que saía para o lado externo 

do prédio da Bienal e retornava para o interior.  

 

  
                            Fig. 95 – Carsten Höller, Toboggan, 2008 

 

  Apesar de ser um exemplo quase que literal em relação à tipologia do ilinx 

(e os exemplos citados por Caillois), pelo fato de ser uma obra apresentada em 

contextos museológicos, discute outras questões que não somente a própria 

ação, mas a própria conceituação de arte e suas relações e fronteiras com a vida, 

do museu e da instituição como espaço de contemplação, de sacralidade e de 

diversão, prazer e entretenimento. 

Para que se tenha a vertigem proposta por ilinx, voltada mais às questões 

físicas de quem o executa, Caillois apresenta vários procedimentos físicos que as 

provocam, nomeadamente o volteio, a queda ou a projeção no espaço, a rotação 

rápida, a derrapagem, a velocidade, a combinação da aceleração de um 

movimento giratório com um movimento rectilíneo95.  

                                                 
95 O autor ainda ressalta que “existe, em paralelo, uma vertigem de ordem moral, que se apodera 
subitamente do indivíduo. Essa vertigem associa-se habitualmente ao gosto, normalmente reprimido, pela 
desordem e pela destruição”. Tal afirmação permite um aprofundamento dos nossos estudos acerca dos 
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Ainda nos exemplos de jogos de vertigem apontados por Caillois, temos as 

brincadeiras de girar até perder a instabilidade do corpo e o carrossel, onde 

podemos encontrar em duas obras: Vertigem (2002) de Letícia Cardoso e O 

percurso do círculo (1991) de Luiz Henrique Schwanke.  

Durante 15 dias em residência artística na Vila Faxinal do Céu, no estado 

do Paraná, Brasil, uma vila afastada da cidade, pacata, sem carros, avenidas, 

prédios ou supermercados, Letícia Cardoso realizou um vídeo que resultou da 

sua percepção da amplitude do entorno paisagístico. Em Vertigem (2002) [fig. 

96], a artista, com a câmera em sua mão e apontada para o céu, roda sobre si 

mesma até perder o equilíbrio e o controle sobre seu corpo e cai. A respeito 

dessa obra, Letícia esclarece: “rodar sobre si mesmo até cair é uma regra que se 

configura durante o jogar-brincar e que define o tempo do vídeo” (2005, p. 44). 

Movimentos simultâneos são realizados: registro de fragmentos de uma paisagem 

em movimento e o percurso do corpo da artista que rodopia e vivencia a perda da 

referência de sustentação e de equilíbrio.  

 

 
 Fig. 96 – Letícia Cardoso, Vertigem, 2002 

 

Quase que como um jogo infantil, associado às primeiras tentativas de ficar 

em pé quando criança, a vertigem caracteriza-se pela sua ambiguidade de 

sensações: tanto no enjôo quanto na alegria, o ato de rodopiar pode gerar uma 

tontura que traz mal estar, mas também, o prazer de rodar. A respeito das ações 

de rodopiar e girar, Caillois ressalta:  

 
cada criança sabe também que, ao rodar rapidamente, atinge um 
estado centrífugo, estado de fuga e de evasão, em que, a custo, o corpo 

                                                                                                                                                    

jogos e dos processos artísticos, especificamente no campo dos estudos performativos através do trabalhos 
destes e outros artistas aqui apresentados, em questões conceituais. 
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reencontra o seu equilíbrio e a percepção a sua nitidez. Não há 
qualquer dúvida de que a criança o faz por brincadeira e sente prazer 
com isso (1990, p. 44). 

 

Outro exemplo, relacionado aos jogos de vertigem apontados por Caillois, 

que podemos encontrar na arte brasileira, está na obra O Percurso do Círculo 

(1991) [fig. 97] de Luiz Henrique Schwanke (Joinville, 1951-1992), apresentada 

na II Exposição Internacional de Escultura Efêmera realizada na cidade de 

Fortaleza, no ano de 1991. Schwanke, em muitas de suas obras, vale-se da 

apropriação para a ressignificação como estratégia criativa. Nessa obra em 

particular, o artista se apropria de um Carrossel e coloca-o disponível para que 

as pessoas, através de um movimento circular livre, vivenciassem os 

movimentos cotidianos que normalmente são inconscientes e incorporados em 

nosso corpo. 

 

 
Fig. 97 – Luiz Henrique Schwanke, O percurso do círculo, 1991 

 

O entendimento do efêmero é apresentado pelo artista desde o título da 

obra que enfatiza a ação proposta, percorrer o círculo tanto no sentido em que 

gira o carrossel quanto em sentido contrário, provocando experiências estéticas e 
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sensoriais mediante um objeto de entretenimento, aproximando a arte da vida 

cotidiana. 

No que diz respeito à aceleração dos movimentos, citamos a performance 

Rhythm 10 (1973) [fig. 98], de Marina Abramovic. A artista pega uma série de 

vinte facas e, num movimento repetido e de velocidade rápida, pega uma faca por 

vez e vai batendo com a ponta nos intervalos entre os dedos de sua mão. Devido 

a velocidade acelerada dos movimentos, a artista fere várias vezes sua mão. 

Cada vez que se cortava pegava uma nova faca. O som das batidas da faca e 

dos seus gemidos de dor foram gravados. Despois de utilizar as 20 facas, a 

artista tentava repetir os movimentos e os erros ao ouvir o som gravado, 

buscando uma sincronia. 

 

       
       Fig. 98 – Marina Abramovic, Rhythm 10, 1973         Fig. 99 – Marina Abramovic e Ulay,  

                                                                               Relation in space, 1976  
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Em um outro trabalho, Relation in space (1976) [fig. 99], Abramovic e Ulay 

correm em movimento retilíneo na mesma direção e se chocam, colidindo em alta 

velocidade96.   

Seguindo a ideia de repetição, esta mesma artista, em seu trabalho Art 

must be beautiful, artist must be beautiful (1975) [fig. 100], durante 60 minutos 

penteia seu cabelo. A artista afirma: “Penteio-me com uma escova de metal na 

minha mão direita e simultaneamente com um pente de metal na mão esquerda. 

Enquanto isso repito continuamente: ‘A arte deve ser bela A artista deve ser bela’ 

até ferir o rosto e danificar o cabelo” (ABRAMOVIC, 1998, p. 152). 

 

 
Fig. 100 – Marina Abramovic, Art must be Beautiful,  

                               Artist must be Beautiful, 1975 
 

                                                 
96 Outros trabalhos que podem ser relacionados ao ilinx são: "Rhythm 5", 1974, onde a artista corta suas 
unhas e o seu cabelo e os joga em uma estrela desenhada no chão e molhada com petróleo e ardendo em 
fogo. Como num ritual de purificação, a artista salta para o seu centro e depois de um tempo perde a 
consciência pela falta de ar devido às chamas; e "Rhythm 2", 1974, onde a artista toma uma pílula que 
estimula seu corpo a ter reações violentas e ataques de movimentos involuntários incontroláveis mesmo com 
sua mente lúcida no momento, onde pode observar estas reações. Após o término dos efeitos desta droga, 
em um segundo momento a artista ingere outra pílula que imobilizou todo seu corpo permitindo que ela 
estivesse presente fisicamente, mas não mentalmente. Por fim, o trabalho "Death Self", também traz a 
presença de um atordoamento orgânico pois Abramovic e Ulay uniram os seus lábios e, após 17 minutos 
caíram inconscientes pelo fato de que ambos inspiraram o ar expelido pelo outro até gastar todo oxigênio. 
Nos três trabalhos, a artista busca “inflingir a consciência lúcida”. 
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Por fim, temos os movimentos de queda e projeção. Na dança 

contemporânea brasileira, há o grupo Cia. Cena 11 que, com o espetáculo 

Skinner Box (2006) [fig. 101], apresenta uma técnica de queda que impressiona 

os espectadores.  A partir do estudo da Caixa de Skinner (usada para estudar 

comportamento de animais em laboratório) o espetáculo busca refletir sobre 

comportamento social e liberdade. Através da repetição de movimentos 

mecânicos, os bailarinos trabalham com a dicotomia dos comportamentos 

condicionados na sociedade e a sua repressão. O resultado é um espetáculo com 

grande força de impacto visual e sensório devido aos gestos, as quedas e aos 

sons dos corpos ao entrar em contato com o chão que provocam reações nos 

espectadores como aflição e atordoamento.  

 

 

                Fig. 101 – Grupo Cena 11, Skinner Box, 2006 

 

Aqui também encontramos elementos de agôn, no que diz respeito ao 

treinamento da técnica corporal para evitar danos nos bailarinos, e de  ilinx, nas 

ações de queda, impacto e atordoamento visual. 
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2.4.4.3 – ILINX E O ATORDOAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E PSÍQUICO 

 

A vertigem, ainda é encontrada em trabalhos mais voltados aos rituais e 

encenação com a presença de ações estéticas mais violentas. 

 Hermann Nitsch, artista austríaco pertencente ao acionismo, líder do grupo 

Orgy Mystery Theater, que realiza performances ritualísticas entre as décadas de 

60 e 90, possui também, em certo nível, relações com o ilinx e o mimicry. Ou seja, 

realiza rituais encenados que provocam uma exaltação e um atordoamento 

orgânico e psíquico nos espectadores [fig. 102 e 103]. Seus eventos ritualísticos 

envolvem imolações de animais, crucificações, exposição entranhas, nudez, 

vestes brancas, e são de grande impacto visual, ocasionando um grande 

estranhamento e até um certo pânico no público presente.  

                     
Fig. 102 – Hermann Nitsch, action 11, Nápoles, 2002      

 

Fig. 103 – Hermann Nitsch,  action 122, Viena, 200597 

 

                                                 
97 Um homem de olhos vendados foi crucificado perante um touro bissectado, enquanto vários homens 
despidos o esfaqueavam com lanças gigantes e o sangue escorria pela sua boca.  
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Apesar de todos os participantes serem atores, todo o ritual e os elementos 

reais que são utilizados dão a ilusão (mimicry) de realidade, um simulacro, mas 

com a consciência dos que nele participam. Neste sentido, podemos associar ao 

que Caillois propõe acerca do ilinx quanto irá afirmar que  

o essencial reside na busca desse distúrbio específico, desse pânico 
momentâneo que o termo “vertigem” define e das indubitáveis 
características do jogo que lhe estão associadas, ou seja, liberdade de 
aceitar ou de recusar a prova, limites precisos e imutáveis, separação 
da restante realidade. O facto de a mesma prova poder dar azo a um 
espectáculo não diminui antes reforça, a sua natureza de jogo (1990, p. 
47). 

 
Essas performances rituais podem ser vistos como “jogos”, de acordo com 

a definição de Huizinga, pois tratam de ações livres, vividas como fictícias e 

possuem a capacidade de absorver completamente o jogador dentro de um 

determinado tempo e espaço, seduzindo-os pelo seu mistério. 

Nas ações de Nitsch há o jogo entre real e ilusório, a performance é um 

ritual, uma interpretação do artista sobre a História da Criação (Six-Day Play) e, 

no geral, o que ele busca não é a visualidade como centro da obra, mas a 

intensidade de imersão é que torna-se crucial. Em entrevisa à revista Vice chega 

a afirmar: “às vezes penso: ‘Não posso ir em frente com isto, vai causar 

demasiada aflição’” (2011)98. 

Em outro contexto de atordoamento físico voltados aos rituais cotidianos 

ordinários, temos a videoperformance “Homenagem a George Seagal” (1984) [fig. 

104], da artista brasileira Lenora de Barros onde ela empresta um gesto do 

cotidiano, o ato de escovar os dentes. Lenora acelera o movimento da ação, 

amplia o local onde este gesto é comumente realizado, saindo da boca e 

direcionando-o para toda a face. Com isso ela limita os outros sentidos como a 

visão e o olfato.  

 

                                                 
98 Fonte: http://www.viceland.com/blogs/pt/2010/12/17/hermann-nitsch/ . Consulta: 15 de agosto de 2011. 
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  Fig.104 – Lenora de Barros, Homenagem a George Seagal,  
  videoperformance, 3’50”, 1984 

   

As sensações de desconforto físico nesse trabalho, bem como em outros 

aqui associados ao ilinx, são também deslocadas para os espectadores, numa 

espécie de contágio motor. Por contágio motor entende-se com um fenômeno que 

é ativado através da observação de uma ação, um processo de imitação interna 

dessa ação: “Observar, imaginar, preparar, projetar ou de qualquer outra forma 

representar uma ação, excita as áreas motoras usadas para executar a mesma 

ação” (BLAKEMOR; FRITH, 2005, p. 261). O ilinx entendido no campo das artes, 

para além dos processos físicos já mencionados que provocariam vertigens, 

atordoamentos, etc., também pode ser compreendido como uma estratégia de 

provocação de sensações físicas nos espectadores através da observação 

dessas imagens, vídeos e performances mediante o contágio motor. Na 

percepção visual é possível sentir as mesmas sensações de quem está em ação. 

 Em outro trabalho de Lenora de Barros, a série de fotografias Mim quer sair 

de si (1994) [fig. 105], também encontramos uma proximidade com as 

características de ilinx, como o sufocamento provocado pelo saco plástico. 
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Fig. 105 – Lenora de Barros, Mim quer sair de si, 1994 

 
 

Através da memória física da sensação de sufocamento com um saco na 

cabeça ou qualquer outra situação de sufocamento é possível ter as mesmas 

sensações físicas que estas fotografias representam. Há ainda aqui o jogo entre a 

encenação e a realidade do ato de sufocamento na artista, novamente deixando 

uma dúvida como um rumor calculado, revelando também seu caráter de jogo, do 

“como se”. 

As performances do Grupo Empreza (Goiânia - Brasil) também dialogam 

com esse aspecto da vertigem mais voltada para o lado orgânico, para a aflição 

tanto do performer quanto do espectador (contágio motor – mediante a 
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observação do ato), pois, feitas em video ou públicas, as performances deste 

grupo envolvem limites do corpo. 

 
    Fig. 106 – Grupo Empreza, Sopa de letrinhas, 2’47”, 2002 

 

No video Sopa de letrinhas (2002) [fig. 106] um dos performers come um 

prato de sopa feita com macarrão em forma de letras. Em seguida, outro 

performer entra, senta-se na cadeira e recebe uma sequência de vômitos. Em 

menos de 3 minutos essa ação é executada e demonstra, através de uma ação 

escatológica, uma das marcas dos trabalhos deste grupo – o autocontrole do 

corpo ao provocar o vômito – visto aqui como uma metáfora para a complexidade 

do discurso artístico através do uso das letras. Há uma inversão de valores nessa 

ação, um deslocamento do lúdico (as crianças divertem-se ao tomar a sopa e ao 

formar palavras no prato) para o escatológico (o vômito). 

 

 
   Fig. 107 – Grupo Empreza, Antropofagia, 2003 
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Em Antropofagia (2003) [fig. 107] temos outra ação relacionada com o ato 

de comer, onde um performer, aos poucos, vai engolindo o cabelo do outro. 

Durante essa ação o desconforto é presente tanto para o performer que, em 

vários momentos, regurgita, como para quem observa a ação em vídeo ou nas 

performances que o grupo faz em espaços expositivos99.  

 

 

2.4.4.4 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 
Os jogos relacionados ao mimicry, assim como as outras categorias aqui 

apresentadas, permite-nos aproximar suas características aos processos 

artísticos, tal como vimos nos exemplos apresentados. Com base nas definições 

de Caillois, podemos listar uma série de características estruturantes: 

• instabilidade da percepção; 

• exaltação e atordoamento físico, orgânico e psíquico; 

• situações de risco; 

• aceleração e repetição de movimentos; 

• vertigem visual mediante contágio motor; 

• bodyart. 

 

Essas características, assim como nos outros tipos de jogos, podem 

transitar, se aproximar ou distanciar do ludus (jogo estruturado por regras) ou da 

paidia (jogo livre), dependendo da forma como o artista organiza, trabalha e 

apresenta o conceito da obra.  

Podemos enquadrar os exemplos das ações rituais (mais estruturadas) de 

Herman Nitsch, as ações físicas de queda (mediante um treinamento técnico) do 

Grupo Cena 11 e as performances de Marina Abramovic e Ulay numa 

aproximação ao eixo alea-ludus. As obras de Lenora de Barros, o tobbogan de 

Karsten Höller e as performances do Grupo Empreza, por serem mais livres e 

                                                 
99 O título do trabalho faz alusão ao Movimento Antropofágico liderado por Oswald de Andrade e Tarsila do 
Amaral nos anos 1920 no Brasil, como forma de reafirmar uma cultura artística genuinamente brasileira, livre 
dos padrões impostos pela cultura européia. 
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exploratórias nos movimentos e contextos, estariam mais próximas do eixo alea-

paidia. 

 

 

 

2.4.5 –  A DIVISÃO DOS JOGOS NAS ARTES – QUADRO CONCEITUAL 

 

Através do exercício de reflexão e associação entre a tipologia dos jogos e 

os processos e produtos artísticos realizado até o presente momento, verificou-se 

que os exemplos não se esgotam, mas multiplicam-se. Talvez a produção 

contemporânea das últimas décadas esteja mais voltada para as características 

de jogo aqui estudadas, onde não somente a arte tecnológica traz claramente 

essa ligação com o game e o virtual, mas as artes voltadas ao corpo e às 

relações de caráter mais antropológico e lúdico, na troca de experiências e ações 

colaborativas.  

Roger Caillois estruturou seu pensamento em um quadro onde apresenta 

as quatro tipologias dos jogos com exemplos e as suas variações entre paidia 

(jogo livre) e o ludus (controlado por regras). 

 
3. Classificação dos Jogos – Roger Caillois 
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Com base no quadro proposto por Caillois e nos exemplos artísticos 

analisados nesse capítulo, elaboramos um quadro semelhante, onde sintetizamos 

as características e processos da tipologia dos jogos associados aos processos 

artísticos. Acreditamos que, para além dos exemplos aqui analisados, esse 

quadro seja útil como contributo metodológico a ser utilizado nos processos de 

criação em arte e também nas análises de outras obras. 

 

4. Classificação dos Jogos nas Artes 
 

 AGÔN 
(Competição) 

ALEA 
(Sorte) 

MIMICRY 
(Mimetismo) 

ILINX 
(Vertigem) 

 
 

PAIDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDUS 

 
idéia de prova e superação 

 
obsessão e repetição 

como forma de disciplina 
 

situações de confronto 
entre: 

artista consigo mesmo 
artista e espectadores 
obra e espectadores 

espectadores e espectadores 
 

provocação, convite ou 
desafio 

 
 
 
 
 

virtuosismo técnico 
 

treinamento 
 

uso de estruturas de jogos 
oficiais na concepção das 

obras 
 

 
vencer o destino 

 
abertura à participação – 

improviso 
 

imprevisão de resultados 
 

igualdade entre artista e 
público – ausência de 

competências 
 

situações de entrega à 
sorte 

 
diálogo com fatores 

externos – processo de 
criação e fruição da obra 

 
 
 
 

happening 
 

ações colaborativas 
 

 
 

adoção de 
personagens  

 
imitação de 

comportamentos 
 

disfarce e 
camuflagem 

 
consciência da 

ilusão 
 

simulação ou 
encenação 

 
 
 
 
 
 

trompe l’oeil 
 

Hiperrealismo 
 

performance 
 
 

 
 
 

instabilidade da 
percepção 

 
exaltação e 

atordoamento 
físico e psíquico 

 
situações de risco 

 
aceleração  e 
repetição de 
movimentos 

 
vertigem visual 

mediante contágio 
motor 

 
 
 
 

bodyart 
 

rituais 
 

 
 

 
 
 Embora tenhamos nos esforçado para identificar os elementos que se 

aproximam mais a paidia ou ao ludus, acreditamos que as características são 

passíveis de serem incorporadas aos processos artísticos de forma mais aberta, 

exploratória e livre ou de forma mais estruturada. 

 

 



 227 

2.5. JOGO NOS ESTUDOS PERFORMATIVOS: O COMPORTAMENTO 

RESTAURADO COMO FERRAMENTA NO PROCESSO CRIATIVO 

 
Nessa parte do capítulo abordaremos como os estudos do jogo se inserem 

no contexto dos estudos performativos. Veremos que os processos artísticos, 

associados à memória ou não, apresentam características de jogo e somam-se a 

outros processos performativos e estratégias de criação como o comportamento 

restaurado, transferência de uso, repetição e iterabilidade, e atos fingidos.  

Dentro do grupo de teóricos dos estudos performativos, temos Richard 

Schechner que, em seu texto Play aponta semelhanças entre a performance e o 

jogo, onde afirmará que “o jogo é, intrinsecamente, parte da performance porque 

ele cria o “como se”, a arriscada atividade do fazer-crer” (2012, p. 93). Suas 

leituras de base para suas reflexões são de Huizinga e Caillois, e utiliza-os para 

associar as questões cruciais que caracterizam os jogos (espaço, regras, objetos, 

etc.) para relacioná-las aos estudos das performances culturais e artísticas. Para 

Schechner, essas ações de jogo, o “como se”, estão presentes no cotidiano das 

pessoas através de pequenos gestos como um sorriso malicioso ou uma piada. 

Argumenta que o uso da frase “eu só estava brincando” afirma que essas ações 

na verdade foram apenas uma performance. O jogo pode subverter os poderes 

estabelecidos, podem ser cruéis, criativos, desonestos, de risco e perigo. 

Schechner afirma que o jogo é livre, permissivo e flexível, por isso próximo 

ao comportamento restaurado, visto que este tem a qualidade de não ser 

inteiramente “real” ou “sério”, é condicional e pode ser revisto (2012, p. 91). 

A performance consiste em comportamentos duplos, codificados, 

comportamentos transmissíveis. Esse comportamento-duplo é gerado pelas 

interações entre o ritual e jogo. Para ele, “uma definição de performance pode ser: 

comportamento ritualizado condicionado/permeado pelo jogo. Os rituais são uma 

maneira das pessoas se lembrarem. Rituais são memórias em ação, codificados 

em ações” (2002, p. 45)100. No entanto, enfatiza a distinção: “O ritual contribui 

                                                 
100 Schechner analisa o jogar "como" performance, e jogar "é" performance. Afirma que “na maioria dos tipos 
de jogo, para jogar com sucesso, todos os jogadores devem concordar em jogar”. Ao utilizar o pensamento 
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para definir padrões de jogo e repetições, os “sistemas” de performance; o jogo 

contribui para o comportamento exploratório, a criatividade e a construção de 

mundo” (2012, p. 108). 

Para Schechner, o comportamento restaurado é um processo  

manipulado como um realizador de cinema manipula uma tira de filme. 
Estas tiras de comportamento (strips of behaviour) podem ser 
reorganizadas e reconstituídas; são independentes dos sistemas 
causais (sociológicos, psicológicos, tecnológicos) que as originaram... 
Originadas como processo, usadas no processo de ensaio para produzir 
um novo processo, uma performance, as tiras de comportamento não 
são elas mesmas processos, mas coisas, itens, material”, e pode ser 
“de larga duração como em alguns dramas ou rituais, ou de curta 
duração como em alguns gestos” (1985, p. 35).  

 

Numa análise da abordagem etológica do jogo através do comportamento 

de primatas, Schechner clarifica a relação entre jogo e comportamento 

restaurado:  

uma sequência do jogo inclui as ações de ‘não-jogo’, que são 
fragmentadas, reordenadas, exageradas e repetidas. A criatividade do 
jogo vem nas formas em que comportamentos restaurados já 
conhecidos são reorganizados, criando sequências novas. Alguns 
movimentos individuais dentro de uma sequência de jogo podem nunca 
ser terminados, e este elemento incompleto pode ser repetido mais e 
mais. Visto dessa maneira, o jogo é um exemplo muito convincente de 
‘comportamento restaurado’ (2012, p. 91).  

 

Ao entendermos o ato de criação artística como um comportamento 

restaurado, torna-se implícito ser também um ato de jogo. 

                                                                                                                                                    

de Bateson, no qual os jogadores enviam mensagens metacomunicativas que dizem: "Nós estamos jogando", 
Schechner vê uma proximidade do jogo com o ritual e o teatro. Para ele, “jogar é frequentemente uma 
sequência ordenada de ações realizadas em lugares específicos para as durações de tempo conhecido”. 
Apesar de muitos jogos serem narrativos, “com ganhadores e perdedores, com conflitos, excitação e exibição 
de emoção”, há também o jogar, “que é menos formal, rajadas de microjogos que podem diminuir as tensões 
em um andar ou aliviar o tédio do trabalho rotineiro”. Com Clifford Geertz, ao desenvolver o termo dark play e 
deep play, podemos identificar que há também alguns jogos são "cruéis", que gozam das pessoas, 
enganando-as e os que são perigosos, com grande risco para os jogadores. Schechner identifica um grupo 
de teóricos do jogo que vê o jogo como fundamento da cultura humana, arte e religião em particular 
(Huizinga, Caillois, Victor Turner, Mihai Spariosu e Brian Sutton-Smith) bem como consideram o jogo como 
uma atividade ambivalente tanto de apoio e subversão das estruturas sociais. Porém, esse autor ressalta que 
“no entanto, se olharmos para elas, brincar e jogar são fundamentalmente performativos” (SCHECHNER, 
2002, p. 102).  
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Schechner nos diz que o performativo significa “nunca pela primeira vez. 

Significa pela segunda vez e por ‘n’ vezes. [O performativo] é comportamento 

duas vezes atuado” (Twice Behaved Behaviour) (1985, p. 36).  

Esta concepção do ato performativo é transversal também à teoria de 

Judith Buttler onde a performance é vista como atos que existem como um 

inventário de possibilidades, atos prévios ao processo de produção propriamente 

dito. Para esta autora, a performance é a apropriação e repetição de atos 

fortemente codificados do ponto de vista semiótico, que são derivados e podem 

existir dentro de um sistema de relações de poder existentes101. 

Para Butler (1993 [2002]), performatividade é um processo iterativo e de 

prática citacional, envolve repetição ao invés de singularidade. Na medida em que 

essas ações adquirem um ato semelhante situado no presente, elas ocultam ou 

dissimulam as convenções das quais são uma repetição.  

Neste sentido, num processo criativo performativo, as relações entre 

repetição e reiteração é que geram o original, o novo. 

A repetição, pelo viés da psicanálise de Lacan102, exige sempre algum 

significado novo através das variações de significação que são introduzidas a 

cada ocorrência. Ao relacionar rememoração e repetição Catarina Rosendo 

escreve:  

rememoração, enquanto algo de estrutural que repete os significantes, é 
um modo de apreender o real através de uma presentificação em acto. 
Do mesmo modo que a criança exige que o mesmo conto lhe seja 
contado sempre da mesma maneira, a rememoração repete os 
significantes explorando a sua significação e desenvolvendo e variando 
os significados. É a repetição que dá a esse acto a sua componente 
lúdica, a sua dimensão de jogo de descoberta do real cativo do princípio 
do prazer (isto é, anterior à codificação da linguagem), restaurando as 
redes significantes e anulando a ausência de representação, mesmo 

                                                 
101 Stanislavski e Grotowski refletiram sobre as relações entre memória e criação, entre corpo e memória no 
ator, com o objetivo de estimular o corpo primitivo (aberto, sem bloqueios, maleável) em consequência do 
calar a mente. Ao investigar a memória o ator destas escolas dramatúrgicas, em termos amplos, constituiria 
uma partitura que gerasse impulsos para a criação da personagem, jogando com a experiência pessoal e 
com o encontro de algo que vá além, que a ultrapasse. Tal pensamento é possível de ser associado ao 
comportamento restaurado de brincadeiras infantis, memórias das ações físicas e gestos que, após serem 
atualizados, pretendem ser ultrapassados para constituir novas práticas (artísticas). Rememorar (repetir) para 
aprofundar e renovar. 
102 LACAN, Jacques. “L’excommunication: l’inconscient et la repetition”, Jacques-Alain Miller (dir.) – Le 
séminaire de Jacques Lacan. Livre XI: les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964). Paris: 
Éditions du Seuil, 1973. 
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que, de cada vez que isso aconteça, decorra no lugar intemporal e 
fugaz do acordar, o momento em que o sonho e a realidade não têm 
ainda os seus contornos definidos (2007, p. 87). 

 

A imitação e a repetição podem também ser direcionadas de forma 

consciente nas suas variações. Butler afirma que performances distorcidas, 

invertidas, excessivas, brincalhonas, irônicas e paródicas são subversivas de 

forma estratégica. A repetição com alguma dessas variações é geradora de 

diferença, e aí se encontra o novo, pois interrompe o hábito ou a norma103. 

O ato performativo no desenho é definido como a citação ou reiteração de 

atos fortemente codificados pelo ponto de vista semiótico e social. É um modelo 

de conduta apreendido inicialmente e que influencia o comportamento atual, 

porque seus esquemas se armazenam na memória e são atualizados e 

aplicados a outros relacionamentos (cf. GRANT; CRAWLEY, 2002, p. 6). Dito de 

outro modo, tal como escreve Almeida (2008, s/p.), o ato performativo 

pressupõe “a consciência de uma duplicação, através da qual sua experiência é 

mentalmente comparada à lembrança ou idealização do modelo original deste 

mesmo ato”. 

A partir disso, podemos encontrar nesses processos performativos de 

citação, reiteração e repetição mediante comportamentos restaurados, relações 

com o termo transferência104. Para Anthony Howell, transferência compreende 

mecanismos criativos e cognitivos mediante os quais o desenho empresta ou 

adota padrões de outros processos da atividade humana, substituindo-os em seus 

próprios meios e suportes. A transferência é vista “como um mecanismo para 

transformar atos cotidianos, com funções e circunstâncias específicas, em atos 

que sirvam para outros propósitos e em circunstâncias distintas” (HOWELL, 1999, 

p. 137). 

                                                 
103 Portanto, imitação, citação e reiteração como fortes atos criativos quando falamos de questões 
performativas, associadas aos comportamentos restaurados. A imitação na componente experimental desta 
investigação será pensada na forma de um deslocamento, de uma transferência de ações na forma de 
mimetizar comportamentos e brincadeiras da infância que possuirão novos significados. 
104 O conceito de transferência de uso foi investigado amplamente na tese doutoral de Paulo Luís Ferreira de 
Almeida. Ver referências: ALMEIDA, 2008a. 
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Encontramos exemplos de transferência na arte contemporânea brasileira, 

como a videoinstalação Edax (1996) [fig. 108] de Fernando Lindote.  

 

                         Fig. 108 – Fernando Lindote – Edax – vídeo-instalação, 1996 

 
 A respeito do trabalho deste artista, Juliana Monachesi (2007, s/p.) 

escreve: 

Bataille “rebaixa” a boca – o símbolo físico mais visível da inteligência— 
ao nível dos órgãos mais “indecorosos”. Para ele, uma vez que a fonte 
da linguagem e da saliva é a mesma, qualquer discurso filosófico pode 
legitimamente ser representado tanto pela imagem de um orador que 
fala quanto por aquela de um homem que cospe. Deste modo é que se 
pode ver o vídeo “Edax” (1996), apresentado no Panorama MAM de 
1997, ou a série de esculturas em EVA mordido (2003-2004) de 
Fernando Lindote como filosofia. São discursos feitos de dejetos de 
mastigação, sobras do que não foi mastigado e baba. 

 

Lindote transfere o ato de morder para o ato de cortar o material conhecido 

como E.V.A. neste e em outras séries de esculturas mordidas. 

Assim como Lindote usa a boca, lugar da linguagem, para realizar gestos 

transferidos ao ato de esculpir, a artista brasileira Marcela Tiboni a usa para 

pintar. No video O Grito (2003) [fig. 109] a artista bebe e cospe tinta ao repetir a 

frases  "Porque a pintura não grita? Porque a pintura não pode gritar?". Numa 

espécie de releitura da conhecida pintura expressionista de Munch, de mesmo 

título, a artista, durante o ato de fala e de grito cria uma pintura em seu próprio 
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corpo. A ação de alimentar-se está aqui somada à ação de cuspir e ambas são 

deslocadas para uma videoperformance, onde a artista torna-se uma pintura que 

grita, em termos literais. 

 

 
                  Fig. 109 – Marcela Tiboni, O Grito, 50”, 2003 

 

Nesses dois artistas a boca é usada para outros fins como forma de crítica 

a própria arte. 

Lia Mena Barreto, em seus trabalhos da série Cascas (2006) [fig. 110], 

desconstrói bonecos de plástico como quem descasca uma laranja. 
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     Fig. 110 – Lia Mena Barreto, Cascas, 2006 

 

Anna Maria Maiolino, na sua série Contínuos II, de 2009 [fig. 111], nos 

apresenta desenhos que fundem comportamentos correspondentes do traçar e do 

tecer. Como foi mencionado no Capítulo I, esta artista carrega consigo memórias 

de sua infância relacionadas às observações de atividades cotidianas de sua 

mãe, dentre elas o reparar as roupas dos familiares. Os gestos de costurar  

presentes nos trabalhos da série Indícios (2000, 2005 e 2009) feitos com linha de 

costura sobre papel, se resolvem agora na dimensão performativa desses 

desenhos, porém, como atos fingidos.   

Atos fingidos compreendem os atos gerados por substituição de outros 

atos que não queremos ou não podemos efetivamente realizá-los, são simulações 

que ocultam um ato real. De acordo com Almeida (2008, s/p.), o  

ato fingido, na acepção judicial da palavra, se refere a um ato simulado 
que oculta o ato real. Trata-se, como seu próprio nome indica, de 
considerar a possibilidade do desenho em servir de veículo performativo 
que pode ser moldado, segundo uma definição qualquer de 
plasticidade, em outro ato performativo. Supõe um “atuar como”, uma 
transação entre campos do tecido performativo, na qual uma ação se 
leva a cabo nos termos e circunstâncias de outra ação. O desenho 
converte-se, assim, em lugar de inscrição de uma performance virtual, 
mas também em uma prática desviada. 
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Fig. 111 – Anna Maria Maiolino, série Contínuos II, 2009,  
nanquim sobre papel, 48 x 30 cm (cada) 

 
 

 A transferência de uso nesses desenhos de Maiolino se dá através dos 

atos fingidos que buscam a adoção de padrões processuais do tecer (costurar) no 

ato de desenho. Nas suas variações de distribuição espacial compositiva do 

campo performativo do costurar em gestos sequenciais de espirais mais ou 

menos espaçadas, em zigue-zagues, de sequências curtas ou longas, o desenho 

se constitui com somente uma linha sem interrupções. O gesto de desenhar 

pensa como o gesto de costurar/alinhavar. A respeito dessa série, Maiolino 

afirma: 
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Contínuos II é uma série de desenhos iniciada em 2009. A linha, o 
elemento gráfico por excelência do desenho, é o único e principal 
artífice desses trabalhos. Do meu interior, um sentir anímico dá impulso 
à mão que, em um movimento contínuo, move a linha composta de 
pequenas e sucessivas espirais. A espiral na linha desses desenhos é 
tanto um ponto como um indicador de segmentos e, portanto, pausa. 
Por isso, a espiral, que é para mim o símbolo máximo do movimento, 
adquire nesses desenhos novas funções. Essas obras se articulam em 
uma ordem. Há momentos em que o movimento contínuo e dinâmico da 
linha composta com suas pequenas espirais nos indica um caos latente. 
A linha, por suas características, tanto pode exceder-se com a 
descrição da ordem como enredar-se no caos (TATAY, 2012, p. 246) 

 

Nesta série de Maiolino bem como nos trabalhos de Marcela Tiboni, Lia 

Menna Barreto e Fernando Lindote mencionados acima, verifica-se que “na 

dinâmica processual do desenho, o ato fingido cumpre, assim, a função de 

estruturar parcialmente uma experiência (performativa) nos termos de outra 

(plástica)”, tal como afirma ALMEIDA (2008a, p. 352).  

Outros exemplos são encontrados no terceiro capítulo desta tese, 

especificamente ao tratar o contexto dos trabalhos denominados Maleáveis, onde 

artistas como Leonilson, Anna Maria Maiolino, Mira Schendel e Cildo Meireles 

transferem os atos de tecer (costurar, enlaçar, trançar, atar) para os atos de 

desenho. Neste sentido, o performativo consistiria na interferência de uma ação à 

outra: tecer como forma de desenhar, morder ou descascar como estratégia 

escultórica, cuspir como estratégia pictórica. 

O conceito transferência permite, na componente experimental desta 

investigação, uma associação ao comportamento restaurado, por ser uma 

reedição de uma conduta prévia: adotar gestos e procedimentos presentes em 

memórias episódicas da infância, e incorporá-los aos processos artísticos. 

Veremos isso no próximo capítulo presente nos trabalhos denominados Maleáveis 

(2012-2013) (o ato de tecer como ato de desenhar) e nas ações Play with Bubbles 

(2011-2014) (o ato de fazer bolhas como ato de pintura). Neste último, 

encontramos uma transferência de uso, uma das onze estratégias que Howell 

define, sendo esta uma das mais presentes nos processos performativos, por 

constituir o uso de um objeto (um brinquedo de fazer bolhas) para várias outras 

diferentes finalidades, de outras formas e com outros objetivos (pintar) (1999, p. 
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142). Nos trabalhos referentes aos conjuntos de memórias rememoradas através 

de desenhos protocolares apresentados no terceiro capítulo, Good Childhood – 

Guidebook – 13 lessons of sanity (2014), vemos o deslocamento de uma ação a 

uma imagem que instrui essa mesma ação, o que Howell chamou de 

transferência da ação ao signo ou transferência da imagem à ação. 

 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo buscamos estabelecer os cruzamentos entre a teoria 

antropológica dos jogos e as artes. Vimos que as semelhanças e entrelaçamentos 

entre ambos se encontram presentes na produção contemporânea, nas suas 

variações conceituais, processuais e ideológicas. 

 As regras, a liberdade, a ficção, as aproximações e distanciamentos da 

vida corrente, a ausência ou a presença de interesse material ou de utilidade, a 

realização num determinado espaço e tempo, entre outras características 

apontadas pelos estudiosos do jogo, estabelecem as fronteiras com as artes e 

permitem uma investigação experimental na prática artística: a arte e o processo 

artístico são como os jogos, seja numa investigação artística intencional ou não, 

direta ou indiretamente. 

A partir das leituras de Huizinga e Caillois, vimos como estes influenciaram 

autores do campo das artes no desenvolvimento conceitual de suas teorias sobre 

o processo artístico e performativo. As propostas do jogar-brincar de Allan 

Kaprow, de Anthony Howell (1999) sobre o conceito de transferência de uso, o 

jogo e comportamento restaurado proposto por Richard Schechner (1985) e as 

questões de repetição e iteração de Judith Butler (1993), permitem tecer a base 

da nossa reflexão sobre a rememoração de atos em novos processos de criação. 

Há uma interpenetração nesses conceitos que possibilitam uma reflexão 

conceitual e uma estratégia metodológica para o que pretendemos investigar: 

modelos de comportamentos restaurados em processos criativos mediante 
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mecanismos de citação, reiteração e transferência que são operados através dos 

gestos artísticos (ação diferida). 

  Assim como no jogo, o processo de criação ocorre de forma livre e o 

artista, com uma proposta inicial, vai construindo suas regras durante o próprio 

“jogo” da criação. A metáfora do jogo pode ser uma forma interessante para a 

abordagem da pesquisa em estudos artísticos.  

Buscamos atualizar o texto de  Huizinga que, tal como apontamos no início 

deste capítulo, nos diz que nas artes plásticas não há características do lúdico e 

que a obra de arte é muda e imóvel, ficando apenas para a contemplação visual: 

“se na execução da obra de arte plástica tudo parece indicar a ausência do 

elemento lúdico, em sua contemplação não há qualquer lugar para tal elemento, 

pois onde não há ação visível não pode haver jogo” (1980, p. 120). Foi com 

Caillois que ampliamos a leitura e compreensão da arte contemporânea com suas 

obras e processos associados ao jogo, através de obras que são híbridas, que 

transitam entre o pictórico, escultórico e o performativo. 

No seguimento desta investigação, iremos relatar como foram possíveis os 

encontros e afinidades entre ambas atividades – arte e jogo – não somente como 

semelhanças e diferenças, mas também ao pensar o jogo como estratégia no 

processo de criação e como metodologia de pesquisa na análise da produção 

artística feita aqui, e como estrutura para a concepção de novas ações em 

propostas artísticas, como jogos poiéticos. 
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CAPÍTULO 3 

JOGOS POIÉTICOS – RELATOS DE EXPERIMENTOS E PROCESSOS 

ATÍSTICOS 

 
 
A complexidade não está nas coisas, no objeto, mas no olhar que 
lançamos sobre ele, no olhar do pesquisador, na maneira como o 
pesquisador constrói sua trajetória, na sua aproximação com a 
realidade a ser estudada (MARTINS, 2000, p. 60).  
 

 

 

3.1 – INTRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este último capítulo está centrado nos relatos e reflexões dos exercícios de 

criação baseados em memórias autobiográficas episódicas e processuais com 

origem na infância: rememorações como jogos poiéticos. 

Trata-se, portanto, de uma análise articulada com a experimentação 

constante em ateliê, fundamentada numa metodologia poiética e autoetnográfica. 

A incorporação do componente experimental, transversal a todo o trabalho, 

fundamenta-se na relação dialética que mantém com as questões suscitadas pela 

investigação, enquanto lugar de ação reflexiva, provocação e verificação.  

Conforme foi estudado nos dois primeiros capítulos, a memória 

autobiográfica episódica e processual dos artistas, de uma forma pontual em 

algumas obras ou como base conceitual e processual de toda sua produção 

artística, é atualizada poeticamente em diferentes contextos conceituais. 

Verificamos como os processos do jogo se entrelaçam com os processos 

artísticos de forma natural, espontânea e inconsciente, mas também 

programática, como estratégia criativa. 

Nesta parte da tese encontram-se os relatos e análises dos experimentos 

que buscaram refletir sobre a seguinte questão: Como a memória pode ser 
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tomada como matéria para a realização de processos artísticos mediados pela 

dinâmica do jogo? 

Esta componente experimental da investigação não tem como propósito 

ilustrar ou provar as conclusões do estudo. Pressupõe-se a adoção de uma 

postura fenomenológica, fundamental na investigação em arte, que compromete o 

investigador a viver o fenômeno para compreendê-lo. Pressupõe também uma 

clarificação mútua e influência recíproca entre a criação e a investigação, 

assumindo que cada área tem os seus propósitos e métodos específicos, que se 

intensificam quando são colocados no mesmo campo conceitual. 

A escrita desse capítulo é baseada nas descrições verbais das memórias 

das experiências, o que nos remete a uma análise protocolar logo após o 

processo de trabalho, cuja reflexão é feita tendo como base os protocolos escritos 

do processo criativo.  

Metodologicamente, essa componente experimental está fundamentada 

pela junção de quatro estratégias de investigação: as bases da poiética, a 

pesquisa performativa, a investigação autoetnográfica e a análise protocolar, que 

se apresentam em seguida. 

 

 

3.1.1 - PESQUISA EM ARTE – A POIÉTICA 

 

A pesquisa em arte é caracterizada pela investigação na prática artística 

cujas reflexões teóricas e poiéticas surgem desse fazer artístico. A poiética, 

como ciência e filosofia da criação, tem suas reflexões com base na instauração 

da obra, cuja definição de Paul Valery é:  

tudo o que diz respeito a criação, obras as quais a linguagem é ao 
mesmo tempo substância e meio. A poiética compreende, por um lado, 
o estudo da invenção e da composição, a função do acaso, da reflexão 
e da imitação; a influência da cultura e do meio, e por outro lado o 
exame e análise das técnicas, procedimentos, instrumentos, materiais, 
meios e suportes de ação (apud PASSERON, 1989, p. 13). 
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Sandra Rey, artista-investigadora brasileira, baseia-se no pensamento de 

Luigi Pareyson (1991, p. 59) para ressaltar que o artista, ao criar sua obra 

também “invente o seu próprio modo de fazê-la”, no sentido de concretizar suas 

idéias dentre os diversos meios que possuem atualmente, tendo o seu trabalho 

como um campo fecundo para a pesquisa e investigação. É o próprio fazer 

artístico que fornece as bases para a “teoria” da criação artística: “A formação da 

obra de arte inventa-lhe a regra individual no próprio decurso da operação com 

que a executa”, base da Teoria da Formatividade (PAREYSON, 1993, p. 92). 

Essa autora define a pesquisa em arte como sendo aquela que é 

realizada pelo artista-pesquisador a partir do processo de instauração de seu 

trabalho, num trânsito ininterrupto entre prática e teoria, no sentido de que para 

“o artista, a obra é, ao mesmo tempo um ‘processo de formação’ e um processo 

no sentido de processamento, de formação de significado”. Dessa forma, a obra 

de arte interpela os sentidos do artista-pesquisador como um “elemento ativo na 

elaboração ou no deslocamento de significados já estabelecidos” questionando 

o conhecimento de mundo que antes dela lhe era familiar, ou seja, “ela me 

processa” (2002, p. 128). 

O ato de criação e instauração da obra processa as próprias idéias de 

quem a produz, estimula as formas de pensar os seus parâmetros e posições 

parar abrir um estado de descoberta, que permite encontrar coisas novas que 

não sabia antes e que só pode ter acesso através da obra. 

Nesta componente da investigação, o processo criativo é assumido como 

um jogo e compreendido como uma combinação de ações e gestos que se 

articulam entre intervalos de tempo, constituindo uma proposta artística, numa 

sucessão de movimentos. O jogo se configura como um fazer livre de objetivos, 

sendo as regras que o estruturam simultaneamente autoimpostas e definidas 

durante o jogo. Sobre o processo de criação como um jogo, Sandra Rey afirma: 

A alternância entre saber e não saber, na obra em processo de 
instauração, nos coloca às voltas na construção de códigos que se 
inventam à medida que se enunciam, estabelecendo a ideia de jogo 
como parte integrante do processo. Jogo não como algo determinado 
por regras estabelecidas a priori, mas um jogo onde as regras são 
inventadas e transformadas à medida que a obra se faz. Uma espécie 
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de “jogo ideal” segundo Deleuze (1969), que não comporta regras 
predeterminadas, que não tem vencidos nem vencedores, jogo, 
segundo ele, de inocência como “no outro lado do espelho” das 
aventuras de Alice, onde o endereço e o acaso não se distinguem 
mais, parecem não ter uma realidade (REY, 1996, p. 89).  

 

Na pesquisa artística, cada movimento do processo criativo, da ação 

prática, abre uma possibilidade e, durante os movimentos sucessivos, a 

proposta se configura.  

Para Gadamer, só existirá a assimilação de uma obra, quando aquele que 

joga junto participa do jogo, pois, para o autor: 

outro aspecto importante é que o jogo seja nesse sentido um fazer 
comunicativo, que ele desconheça propriamente a distância entre 
aquele que joga e aquele que se vê colocado frente ao jogo. O 
espectador é notadamente mais que um mero observador que vê o 
que se passa diante de si, ele é, como alguém que ‘participa’ do jogo, 
uma parte dele (1985, p. 40). 

 

Durante o processo de criação buscou-se registrar os momentos das 

ações colaborativas ou interativas em vídeo ou fotografia, não somente como 

ferramenta de estudo sobre o processo de criação, mas também por materializar 

a experiência fugaz que o próprio jogo possui. Além da vinculação do registro 

estar relacionada ao fato dos gestos realizados serem efêmeros e poderem ser 

desprovidos de público (em alguns casos de brincadeiras individuais e 

solitárias), há também o jogo na própria apropriação do registro e sua edição, 

em estratégias de exibição (vídeos da série Play with Bubbles). 

 Uma atenção necessária diz respeito aos procedimentos técnicos e 

operacionais, a pesquisa com materiais e substâncias (parafina, sabão, 

pigmentos, tecidos, suportes) e suas possíveis reações, bem como um estudo 

de conexão da obra com a produção do conhecimento, através da articulação e 

o estabelecimento de elos entre as manifestações da cultura, da história da arte 

e da produção contemporânea. 
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3.1.2 - PESQUISA PERFORMATIVA 

 

Os estudos mais recentes acerca da metodologia da pesquisa no campo 

das artes apontam um novo paradigma definido pela pesquisa performativa. Em 

2006, Brad Haseman publica o texto A Manifesto for Performative Research, 

distinguindo a pesquisa performativa dos modelos qualitativos e quantitativos 

dominantes na investigação. Barbara Bolt, ao analisar a proposta de Haseman 

(2007a) ressalta o argumento de que: 

quando os resultados da investigação são apresentados como 
enunciados performativos, há uma articulação dupla com a prática que 
traz à existência o que, por falta de uma palavra melhor, nomeia. O 
processo de pesquisa inaugura movimento e transformação. É 
performativo. Não é pesquisa qualitativa: é ela própria - um novo 
paradigma de pesquisa com seus próprios protocolos distintos, os 
princípios e os procedimentos de validação (BOLT, 2009, s/p). 

 

A pesquisa performativa, para Haseman, se dá através da prática 

experimental, vista como a principal atividade de pesquisa. O problema da 

investigação surge do “entusiasmo da prática”. Os seus resultados são expressos 

através de obras (plásticas, sonoras, corporais, etc) e essas obras são 

compreendidas como “textos”. Na pesquisa performativa, os métodos são 

definidos ou inventados a partir dos fenômenos investigados. Haseman ainda 

refere a uma auditoria artística que corresponde a um tipo de revisão de literatura, 

uma análise mais focada nos contextos da prática na qual o investigador opera, 

buscando aí uma compreensão das tradições e convenções presentes na peça 

produzida. 

Ao definir o processo de investigação como um processo em movimento e 

em transformação, portanto, performativo, Barbara Bolt irá recorrer aos estudos 

performativos para uma melhor compreensão desse novo paradigma de pesquisa 

defendido por Haseman. Baseada no conceito de performatividade de Judith 

Butler, enquanto processo iterativo e de prática citacional – envolvendo repetição 

ao invés de singularidade – Bolt ressalta que é na medida em que essas ações 

adquirem um ato semelhante situado no presente que elas ocultam ou dissimulam 

as convenções das quais é uma repetição. Veremos que — em muitos dos 
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exercícios de criação pertencentes à série Play with Bubbles, bem como em toda 

componente experimental — o ato de rememoração está muitas vezes 

diretamente relacionado à repetição dos gestos e processos encontrados no jogo 

da infância, atualizados em processos artísticos. Aqui, a investigação 

experimental se dá de forma performativa no sentido em que repetição e 

reiteração geram o original e o novo. Bolt recorre a Butler para dar base a essa 

relação pois, para Butler, é através da interrupção do hábito e da norma que se 

gera algo novo e original, ou seja, através da repetição e reiteração em 

performances distorcidas/invertidas, excessivas/brincalhonas, irônicas/paródicas, 

tendo essas subversões como forma estrátégica e geradora de diferenças. 

Bolt ainda cita Derrida, nos seus conceitos de iterabilidade e diferença, 

para enfatizar que há um tráfico e uma transação entre contextos ou campos 

performativos diferenciados, ou seja, uma qualidade que é herdada de nossos 

atos performativos desenvolvidos noutras circunstâncias e com outros 

intervenientes, mas que aparecem em nossos gestos criativos. Aqui também a 

repetição é vista como geradora da diferença. A pesquisa performativa gera 

produtos artísticos como forma de conhecimento e, por ser um ato performativo, 

ela não descreve algo, ela faz algo no mundo. Com isso, a autora questiona sobre 

a forma de medir e avaliar os efeitos desse ato performativo, efeitos esses 

multidimensionais: materiais, afetivos e discursivos. Para isso ela recorre aos 

termos de Derrida, de ilocucionário e perlocucionário, ou seja, a força do ato e da 

mensagem e os efeitos por ela produzidos, os quais serão utilizados nas análises 

dos trabalhos da série Play with Bubbles.  

 

 

3.1.3 - ANÁLISE PROTOCOLAR 

 

Os trabalhos realizados de forma colaborativa ou interativa como as 

ações da série Play with Bubbles e com os Maleáveis foram alvo de uma análise 

protocolar (protocol analysis). 
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Desde a década de 1960, com os estudos de Eastman (1969; 1970), a 

análise protocolar tornou-se uma das ferramentas de pesquisa empírica bem 

estabelecida no campo da pesquisa em design.  

A análise protocolar é um método de pesquisa empírica e observacional. 

Por protocolo compreende-se um fragmento de registro temporal de trajetória de 

comportamentos, e são usualmente utilizados e gerados a partir de gravações de 

comportamentos evidentes do designer/artista/arquiteto como a verbalização e os 

desenhos. As gravações são feitas por câmeras durante e/ou posterior ao 

processo de criação, gerando protocolos simultâneos ou retrospectivos (JIANG; 

YEN, 2014). A análise protocolar é, portanto, um método que provoca relatos 

verbais de sequências de pensamento como uma fonte válida de dados sobre o 

pensamento e, metodologicamente, o processo se dá na elaboração e a análise 

dos efeitos causados por esses relatos. 

No entanto, se o que temos comumente como material desse tipo de 

análise são as verbalizações, temos dados referentes a somente uma parte do 

processo criativo no campo das artes, o qual se constitui de elementos visuais e 

espaciais que, em muitos casos, não podem ser devidamente ou totalmente 

relatados verbalmente. 

Nessa investigação experimental utilizamos a categoria de relatório 

retrospectivo (report after the completion of task), o qual é definido como a 

descrição das atividades ordenadas no tempo, recuperadas pela memória de 

longo prazo (ERICSON; SIMON, 1993).  

Tanto no processo de criação quanto na investigação em arte, nem todos 

os pensamentos são verbalizados; não há uma correspondência perfeita entre 

pensamento e produto artístico estudado através de uma análise protocolar, seja 

ela simultânea ou retrospectiva. Ainda assim, Ericson e Simon (1993) ressaltam 

que há evidência convincente de validade nos pensamentos que são 

verbalizados.  

Nessa componente experimental, para além da análise dos protocolos 

gerados por gravações em vídeo das ações Play with Bubbles e Play with Fire, 

em outros momentos utilizou-se o diário para realizar anotações de questões 
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referentes aos processos, aos materiais e percepções que surgiam durante os 

exercícios de criação, para uma posterior análise e continuidade das 

experimentações. 

 

 

 

3.1.4 - PESQUISA AUTOETNOGRÁFICA 

 

A pesquisa autoetnográfica vem apresentar a subjetividade como elemento 

essencial na construção de uma epistemologia múltipla e aberta. O que dá 

unidade a este caminho epistemológico, segundo Versiani (2005), em todas as 

suas aplicações, é o fato de tratar-se de um conceito que busca a superação de 

dicotomias no processo de conhecimento.  

A autoetnografia, também conhecida por outros termos como narrativas 

pessoais, narrativas do eu, narrativas da experiência pessoal e etnografia 

pessoal, representa um gênero da etnografia que aprofunda seus estudos nas 

relações do indivíduo com o meio em que está inserido, mediante suas 

experiências pessoais. Há uma transposição das experiências emocionais para o 

seu estudo onde, muitas vezes, revelam detalhes ocultos da vida privada (ELLIS; 

BOCHNER, 2000). 

O método autoetnográfico torna-se base para a investigação experimental 

aqui relatada visto que este proporciona o envolvimento do investigador diante do 

estudo em que está inserido, através da narrativa de seus pensamentos e 

opiniões reflexivas. Para Deck, Neumann e Reef-Danahay (apud ELLIS; 

BOCHNER, 2000, p. 739), a análise é realizada na intersecção do passado 

(backward), futuro (forward), entre o contexto interno e externo, entre a cultura e a 

pessoa. 

Em consonância com a análise protocolar, esse método também se 

constitui de relatos da experiência do investigador que servirá de base e guia para 

o desenvolvimento da investigação, possibilitando o aprofundamento de sua 
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análise e compreensão histórica do objeto estudado, ampliando a interpretação 

dos eventos e seus significados (ANDION; SERVA, 2006). 

 

Este capítulo é dividido em quatro grupos de trabalhos, nomeadamente os 

Maleáveis, a série Play with Bubbles, a série Play with Fire e o grupo de 

desenhos protocolares que constituem o livro Good Childhood – Guidebook: 13 

lessons of sanity.  

 

 

 

3.2. DESENHOS MALEÁVEIS 

 

Esta parte do capítulo abordará a reflexão sobre os trabalhos intitulados 

Maleáveis. Este ensaio prático é enquadrado por uma narrativa pessoal105 onde 

se reconstrói, enquanto memória incorporada, a relação performativa com o jogo 

na infância, atualizada em processos híbridos que tocam os limites disciplinares 

do desenho, da escultura e da performance. Serão apresentadas as etapas do 

processo de criação e como este possibilitou reflexões durante seu 

desenvolvimento e a partir dos contextos expositivos. Aqui, as relações entre o 

tecer e o desenhar são analisadas na produção artística contemporânea brasileira 

e sob o prisma do termo transferência empregado por Howell, discutido no 

Capítulo 2. 

Os desenhos maleáveis [fig. 112], produzidos em 2012 e 2013, tomam 

como princípio as memórias processuais, ou seja, as que correspondem às 

operações físicas e processos necessários para realizar uma ação, recuperados 

dentro de uma memória episódica que envolve as lembranças de eventos 

específicos vividos, que retêm detalhes da época (tempo, lugar, emoções) e da 

situação nas quais foram adquiridas (FOSTER, 2011).  

                                                 
105 O recurso à narrativa pessoal como metodologia de investigação tem sido proposto, entre outros, por 
Riessman (2008), Ellis (2004) e Pithouse (2009). Entende que a construção da narrativa da experiência 
própria pode ser tomada como método de recolha, representação e análise onde se refletem, para além das 
posições próprias, os efeitos de um contexto partilhado. 
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Fig. 112 – Maleável 4, 2012 

 

Quando criança, aprendi com uma amiga a fazer chaveiros/porta-
chaves com cordões de tênis, para vender ou trocar por outros 
objetos e brinquedos. Ficavam sempre junto à mão ou dentro do 
bolso e quase sempre serviam para carregar a chave do 
cadeado/aloquete de segurança de bicicletas. Fazê-los e vendê-los 
ou trocá-los era, para mim, uma forma de interação e contato. 
Estes chaveiros eram feitos com uma técnica manual de traçar 
quatro fios e sua estrutura configura um objeto que vai se 
constituindo em forma de “cobra”, que cresce no seu comprimento, 
mas pode aumentar também sua espessura de acordo com a largura 
dos fios. Possui uma maleabilidade que permite torcer e distorcer, 
esticar e comprimir. A técnica envolve dedicação, exige tempo para 
sua execução, é um ato repetitivo e uniforme. 

 

Estes experimentos aqui desenvolvidos para essa investigação, feitos em 

diferentes tecidos, se concebem como um espaço de irresolução e de teste, mais 

do que um espaço medial, onde as soluções se ensaiam sem o compromisso de 

solução definitiva. O ato do desenho é pensado como uma forma de visualização 

de uma realidade espacial complexa, onde a configuração das linhas, e o jogo 

estrutural a que estão sujeitas, é pensada como uma tectônica, num espaço 

tridimensional. 
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Antes de avançarmos nas reflexões específicas sobre os maleáveis, 

veremos como essas questões de materialidade da linha e da condição maleável 

no desenho se encontram no contexto da produção artística contemporânea 

brasileira.  

 
 
 

3.2.1. A MATERIALIZAÇÃO DA LINHA NO ESPAÇO: A CONDIÇÃO MALEÁVEL DO DESENHO 

 
Em certos aspectos, o contexto brasileiro é particularmente revelador do 

que podemos designar como condição maleável do objeto artístico e do desenho: 

o deslocamento da ênfase na imagem fixa para configurações mutáveis, que se 

adaptam de formas distintas aos diferentes contextos em que são apresentadas.   

Movidos pelas obras de Piet Mondrian e Kazimir Malevich, os artistas Lygia 

Clark e Hélio Oiticica são casos paradigmáticos de práticas que não somente se 

inspiraram, mas buscaram a transubstanciação dos planos das cores e formas 

voltadas para o tecido social e sensorial, numa arte participativa. 

Nos anos 60, Oiticica (Rio de Janeiro, 1937 – 1980) explorou a transição da 

cor do quadro para o espaço com Grande Núcleo [fig. 113] – onde planos de cor 

suspensos se organizam no espaço, e os Penetráveis – cabines coloridas, 

refletindo sobre o sentido de construtividade106. Em suas palavras: “já não quero o 

suporte do quadro, um campo a priori onde se desenvolva o ‘ato de pintar’, mas 

que a própria estrutura desse ato se dê no espaço e no tempo” (OITICICA, 2006, 

p. 84). Com os Parangolés [fig. 114], vemos a passagem da rigidez dos planos 

que compunham um ambiente a ser transferido para a maleabilidade da cor 

apresentada em plásticos, tecidos rústicos e outros transparentes numa total 

incorporação da obra no participante. 

 

                                                 
106 Ele buscava uma mudança não somente dos meios, mas da própria concepção de pintura, “uma ação 
radical em relação à percepção do quadro, à atitude contemplativa que o motiva, para uma percepção de 
estruturas-cor no espaço e no tempo, muito mais ativa e completa no seu sentido envolvente” (OITICICA, 
2006, p. 84). 
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 Fig. 113 – Hélio Oiticica, Grande                      Fig. 114 – Hélio Oiticica, Parangolé 1 P1 Capa 1,  
 Núcleo, 1960           1964 

 
Lygia Clark (Belo Horizonte, 1920 – 1988) criou estruturas geométricas 

metálicas dobráveis e manipuláveis pelos espectadores, a série Bichos, abrindo 

uma nova relação com o objeto que parte da expressão que se dá na 

transformação estrutural e no diálogo temporal do espectador e da obra. A artista 

afirma que o Bicho [fig. 115] possui um circuito próprio de movimentos que 

reagem aos estímulos do sujeito, mas que “ele não se compõe de formas 

independentes e estáticas que possam ser manipuladas à vontade e 

indefinidamente, como num jogo” (CLARK, 1965, p. 2). Ela ressalta que as partes 

que o compõem107 constituem um “verdadeiro organismo” onde estas se inter-

relacionam funcionalmente e os seus movimentos são interdependentes.  

Embora a série Bichos seja marcada por um impulso fortemente estrutural, 

Lygia Clark encontra na sua relação singular com a linha os motivos da sua 

práxis.  Em outros trabalhos seus, a linha manifesta-se como a expressão de 

                                                 
107 Sobre os Bichos, o crítico de arte brasileiro Mário Pedrosa irá afirmar: “Em muitos deles, por sua 
complexidade e superposição de estrutura, uma espécie de engrenagem interna faz com que a geração de 
um plano no espaço, ou o simples deslocar dele, vá ter imediata repercussão no conjunto, e todas as partes 
começam a mexer-se, como por conta própria, em busca de uma nova posição. Mexe-se a obra por vezes 
como um inseto, ou sugere-se, então, a idéia de uma estranha máquina de construir o espaço. São fabulosas 
unidades arquitetônicas que se desenham no ar” (PEDROSA, 1980, p. 21). 
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movimento e estado de processo, inclusive de uma maleabilidade própria do 

desenho, como Obra Mole [fig. 116] e Caminhando [fig. 117].  

Em Obra Mole (1964), ensaia-se uma estrutura linear maleável em metal 

ou elástica feita de borracha que, por ser flexível e mutável, não era disposta num 

pedestal, mas se compunha e se enrolava em qualquer suporte, o que Guy Brett 

chamou de uma “metáfora da fluidez” (BRETT, 2005, p. 99). Em Caminhando 

(1964) [fig. 115], a linha apresenta-se na sua condição infinita, pois a artista 

convida o espectador a pegar uma tira de papel, torcê-la como a fita de Moebius, 

e depois cortá-la continuamente num plano infinito. A idéia de movimento, de 

ação, até mesmo pela escolha de um verbo para o título, conduz ao que constitui 

o significado integral da experiência que “reside no ato de fazê-la, a obra é o 

próprio fazer” (ibid). 

 

               
    Fig. 115 – Lygia Clark, Bicho de Bolso, 1967        Fig. 116 – Lygia Clark, Obra Mole, 1964 
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                                 Fig. 117 – Lygia Clark, Caminhando, 1964 

 
Ao trabalhar nos limites da imagem e do objeto, o processo criativo de 

Lygia Clark torna evidentes os princípios do corte e da dobra como marcas da 

condição maleável do objeto artístico. O desenho de Lygia Clark confunde-se por 

isso com os processos de tecer (costurar, bordar, tramar, atar, entrelaçar), como 

usos singulares da linha, na relação com o corpo, o espaço e a duração do 

processo. O tecer e o desenhar são vistos como um espaço de mediação da 

ideia, como metáforas um do outro e são encontrados em obras com caráter mais 

representacional (Anni Albers), gestual (Lygia Clark), processual e tangível com o 

uso de linhas e tecidos (Leonilson, Ana Maria Maiolino, Mira Schendel e Cildo 

Meireles).  

A litografia Enmeshed II (1963) [fig. 118] de Anni Albers (Alemanha, 1899-

1994) representa uma linha entrelaçada em um ritmo variável e nos permite um 

jogo visual onde o olho caminha pelo início da linha e tenta acompanhar o seu 

percurso até o fim, de uma ponta a outra.  
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             Fig. 118 – Anni Albers, Enmeshed II, 1963 

 

Porém, num processo inverso ao da representação, temos os trabalhos de 

outros artistas brasileiros, cujo ato de desenho é mediado pelo ato de bordar com 

o uso de agulha e linha, em tecido ou papel. Em Anna Maria Maiolino (Itália, 

1942) [fig. 120] o bordado é ato de desenho que desfaz a trama do pedaço de 

tecido através de uma linha que sai em ziguezague, como um mapa mental. Em 

Leonilson [fig. 119] o desenho revela-se como linha bordada, também de escrita, 

que revela páginas de um diário, ou o que Bitu Cassundé chamou de 

“arquivamento do ‘Eu’”. 

 

 
            
            Fig. 119 – Leonilson, Isolado, Frágil, Oposto, Urgente, Confuso, 1990 
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                             Fig. 120 – Anna Maria Maiolino, Desde A até M,  
                             1972-99 
 
 

Outros artistas incorporam os processos de tecelagem numa lógica 

expandida, unindo uma linha à outra através de nós, criando uma grelha ou trama.  

 

 
                 Fig. 121 – Mira Schendel, Droguinhas, 1964-66 
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Mira Schendel (Suíça, 1919-1988) criou obras chamadas Droguinhas (Little 

nothings, 1964-66) [fig. 121], feitas em papéis-arroz torcidos e trançados, 

transformando sua transparência em opacidade e sua delicadeza em 

corporeidade. O papel deixa de ser suporte para ser a linha extendida no espaço, 

uma grelha deformada e orgânica.  

Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 1948), numa obra marcadamente política, 

usa processos de trama, da rede, e cria um rizoma com o uso de cordas atadas 

por nós em Malhas da Liberdade I (1976) [fig. 123]. Essa trama não se apresenta 

como rígida e fechada, mas maleável e aberta, como em ramificações108. Meireles 

segue com a presença simbólica da linha com fios de algodão em La Bruja (1979-

81) [fig. 122] instalação constituída por uma vassoura, símbolo maior da bruxa, 

com suas cerdas em fios de algodão muito extensos. Com um grande impacto 

visual, esses fios são, por vezes, dispostos em um único sentido ou distribuídos 

em camadas sobre camadas por todo local exposto, como uma metáfora de 

maldição ou feitiço. 

 

 

      
      Fig. 122 – Cildo Meireles, La Bruja, 1979-81 

 
 

                                                 
108 Cornelia Butler sugere que “metaforicamente esse emaranhado invoca os grilhões de regimes políticos 
repressivos, como a ditadura militar que governou Brasil desde meados de 1960” (2010, p. 185). 
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          Fig. 123 – Cildo Meireles, Malhas da Liberdade, 1975 

 
 

Nestes exemplos pontuais, verifica-se como a linha foi assumida como 

estratégia de registro performativo, comentário social e como jogo na arte 

brasileira contemporânea. Na transição de planos e linhas em movimento para o 

uso da própria linha na constituição das obras, revela-se a condição maleável do 

desenho, que o desenho partilha com os processos do tecer. Veremos a relação 

entre esses processos no foco desta análise, os Desenhos Maleáveis. 

  

 

3.2.2 – MEMÓRIA, TRANSFERÊNCIA E JOGO NO PROCESSO CRIATIVO DOS MALEÁVEIS 

 

Conforme vimos no segundo capítulo, o ato performativo no desenho se 

define como “citação e reiteração de atos fortemente codificados do ponto de vista 

semiótico e social”. Tanto nesses trabalhos encontrados na produção artística 

contemporânea brasileira quanto nos maleáveis, encontramos modelos de 

conduta associados aos processos do tecer que foram apreendidos inicialmente e 

que influenciam o comportamento artístico atual, não somente “porque os seus 
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esquemas se armazenam na memória e são atualizados e aplicados a outros 

relacionamentos” (cf. Grant e Crawley, 2002, p. 6), mas também por uma escolha 

consciente dessa duplicação. 

Aqui, a transferência de uso, ou seja, “mecanismos criativos e cognitivos 

mediante os quais o desenho empresta ou adota padrões de outros processos, 

substituindo-os nos seus próprios meios e suportes” (ALMEIDA, 2008, s/p.) se dá 

através do empréstimo de uma memória processual incorporada em um processo 

de desenho. 

 
            Fig. 124 – Maleáveis - Primeiros experimentos, 2012 

 

Nos primeiros experimentos que foram realizados [fig. 124], ao regressar a 

esta prática com a distância com que a memória desfoca este acontecimento 

episódico, os objetos aumentaram a escala, o material foi substituído por tecidos 
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(feltros) cortados em tiras, que depois são enroladas numa espécie de carretéis 

para facilitar o próprio ato de tecer.  

 
                         Fig. 125 – Maleável 3, 2013 

 

Após realizar o entrelaçamento inicial da trama, ao dar sequência ao 

processo de tecer, as tiras deslocam-se da condição espiral para constituírem 

uma trama formada por linhas quebradas que geram outra linha e, por 

conseguinte, uma estrutura maleável [fig. 125 e 126].  
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                                            FIg. 126 – Maleável 5, 2013 

 

Para a exposição Desenhos Maleáveis realizada no CAAA – Centro para 

os Assuntos da Arte e da Arquitetura, em Guimarães – Portugal, foi produzido um 

vídeo, 8m 11’ 12cm, onde é filmado o início do ato de tecer, clarificando como é a 

técnica. Neste vídeo é possível ver como 8 metros de tecido, durante 11 minutos, 

produzem 12cm de comprimento do maleável. Dessa forma, torna-se possível 

imaginar a quantidade de horas de trabalho que foram necessárias para a 

produção de cada maleável. 
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Não só a confecção desta estrutura se entende como processo de 

desenho, num contexto espacial fora do papel – um diagrama, que estabelece as 

condições de onde emerge a figura. Também a manipulação dessa figura se 

experimenta enquanto ato de desenho, mobilizando na sua ação diversos 

aspectos visuais e hápticos da percepção. 

Estes desenhos são pensados e propostos nas suas relações com o 

espaço (suspenso, rastejante, entrelaçado) e com o movimento (o toque, a 

interação), que cruzam formas de relação, jogos de apreciação e fruição que vão 

do visual ao tátil, ou no que Hélio Oiticica chamou de uma “participação estética 

integral” (2009, p. 15). A interação não é uma condição imposta, mas a 

experiência vivida pelo expectador torna-se importante. A sua condição maleável 

convida-nos a continuar o ato de desenho. 

O desenvolvimento dos desenhos maleáveis permite-nos uma dinâmica da 

linha e a sua duração no espaço e no tempo (abolindo e excluindo os limites do 

papel), através de uma integração completa entre o sujeito – transformado em 

ator do jogo e a linha, onde este passa a ser o “descobridor da obra”109, 

desvendando-a trama por trama [fig. 127].  

Estes desenhos realizam-se numa relação de tatilidade com a linha (uma 

linha tangível), através do “corpo da cor” apontado por Oiticica, mas também da 

monumentalidade de um “corpo da linha”, onde o gesto se concretiza numa 

estrutura. 

Em qualquer circunstância, desenhar é um gesto que transporta sempre 

uma memória cultural e subjetiva, onde a invenção tem lugar. Nos desenhos 

maleáveis, essa invenção se cruza com mecanismos de rememoração 

associados à lógica do jogo.  

 

                                                 
109 As composições se dão na medida em que as linhas entram em ação mediante o jogador, 
proporcionando-lhe uma multiplicidade de experiências referentes ao desenho: a tátil, fornecida por 
elementos de manipulação, a lúdica, na descoberta do desenho durante o ato, e a puramente visual de quem 
observa o movimento e incorporação da obra no corpo do outro. 
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     Fig. 127 – A artista Teresa Luzio em interação com Desenho Maleável 4, 2012 

 

 Ora, como vimos no capítulo 2, os atos de relembrar e atualizar as 

memórias em experimentações artísticas, independentemente do meio, supõem 

comportamentos restaurados, processos de colagem de gestos, materiais, 

intenções, contextos e procedimentos. De uma certa forma esta memória 

processual existe sempre nos atos de desenho110. 

Nos Desenhos Maleáveis, este processo de rememoração manifestou-se 

como um processo de jogo, no que o jogo tem de um fazer sem objetivos, de 

invenção da regra que une o autor ao processo da sua obra, como um 

“encadeamento imanente de signos arbitrários” (BAUDRILLARD, 1998, p. 125). O 

jogo, como nos recorda Baudrillard, é revelado pela paixão da regra, cujo sentido 

provém de um cerimonial, e não de um desejo. Na pesquisa artística, a cada 

lance da criação, abrem-se possibilidades e, durante os lances sucessivos, alguns 

se perdem e outros se configuram numa proposta artística. 

                                                 
110 Para Leo Duff (2001), no entanto, a memória é apenas parte do processo do desenho, e não pode ser 
desligada de estratégias complementares de mapeamento de processos mentais e físicos, métodos 
repetitivos e estáveis, constituindo o desenho. 



 264 

Mas em quê consiste o jogo nos maleáveis? Como se configura esse jogo 

na origem (memórias), no ato criativo (experimentação prática) e nos modos de 

recepção e interação (jogos poiéticos)? 

Vimos com Huizinga (1980) que a palavra latina ludus (jogo), derivada da 

palavra ludere, teria a significação de jogos infantis de recreação e as formas de 

representação, de um jogo regrado, mas possui também vários derivados como 

alludo, colludo, iludo, os quais apontam para a significação da simulação ou do 

ilusório111.  

Em Schechner, esta primeira definição de jogo se esclarece noutros 

sentidos:  

jogar consiste em ações e reações, que despertam e/ou expressam 
diferentes emoções e humores. Em qualquer situação dada de jogo, 
podem haver jogadores e observadores, estes últimos podem estar 
ativamente envolvidos no jogo – como ávidos seguidores ou fãs; ou podem 
ser testemunhas desinteressadas (2004, p. 85).  

 

Os maleáveis realizaram-se como uma reflexão sobre as proximidades, 

fricções e semelhanças entre o jogo e o desenho:  

o jogo é algo muito difícil de definir ou pontuar. É um estado de humor, 
uma atividade, uma erupção espontânea; algumas vezes cercado de 
regras, noutras muito livre. É generalizado. É algo que todos fazem na 
mesma medida em que todos observam outros fazerem (SCHECHNER, 
2004. p. 82).  

 

Os parâmetros que definem o processo de jogo, elencados por Schechner, 

como: uma particular organização do tempo, um valor especial atribuído aos 

objetos, improdutividade no que se refere aos resultados, regras e a utilização 

de espaços particulares, podem ser encontrados nos maleáveis.  

 

 

 

 

                                                 
111 Contém, de igual modo, a significação de não seriedade, base para o pensamento de Kaprow sobre as 
relações entre arte e vida encontradas em seu texto The education of un-artist, onde a un-art, ao imitar a vida, 
não deve ser feita com demasiada seriedade, mas com humor. Ou seja, no sentido de que, ao fazer a vida 
novamente, que jogue com a mesma. 
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3.2.3 – OS PARÂMETROS E AS CATEGORIAS DOS JOGOS EM MALEÁVEIS 

 

No segundo capítulo, foram apresentadas as categorias que estruturam os 

processos de jogo defendidas por Roger Caillois (1990): agôn, alea, mimicry e 

ilinx, ou seja, a competição, o acaso, o mimetismo e a vertigem. Vimos que essas 

categorias, para além do jogo, apresentam características elementares para se 

pensar tanto o processo criativo como o de recepção das obras de arte. 

Os Desenhos maleáveis envolvem um processo mimético em sua origem – 

mimicry – porém aberto e livre em seu desenvolvimento experimental na criação 

de propostas artísticas. 

 O agôn aqui é pensado como competição entre o jogador e o desenho 

maleável, mas também na categoria de treino, ao tecer uniformemente, e 

dedicação de tempo no ato de confecção das tramas, cerca de 80 horas de 

trabalho em cada maleável. Na relação entre o jogador e o desenho maleável, 

temos uma competição livre e aberta, uma exploração do objeto em atos de 

desenho, como alea – a dúvida acerca do resultado permanece até o final onde 

não há um vencedor, mas sim uma atitude como “o jogo terminou”. Como no jogo 

as atitudes dos jogadores são fundamentais para o seu desenvolvimento, o agôn 

também pode ser visto como o testar os limites físicos e de resistência do 

maleável, como tivemos no III Ecart – Encuentro Platense de Investigadores 

sobre el Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas, na Cidade de La Plata, 

Argentina [fig. 128 a 136]112. 

 

                                                 
112

 Para melhor visualização desses limites físicos do maleável, ver o DVD com os Vídeos-processo, em 
anexo. 



 266 

 
                     Fig. 128 – Desenhos Maleáveis I, ECART – La Plata, Argentina, 2013 

 

 
                      Fig. 129 – Desenhos Maleáveis II, ECART – La Plata, Argentina, 2013 
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                     Fig. 130 – Desenhos Maleáveis III, ECART – La Plata, Argentina, 2013 

 

O ator do jogo é convidado a interagir com a linha, projetá-la no espaço 

com e em todo o seu corpo: ele “conta com tudo, com o mais ligeiro indício, com a 

mínima particularidade exterior, que ele encara logo como um sinal ou um aviso” 

(CAILLOIS, 1990, p. 27). Após o seu movimento, este tem uma resposta física de 

um outro jogador (quando há) ou da linha e continua o jogo, tecendo novas linhas, 

texturas e manchas no espaço [fig. 131 a 133].  
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                     Fig. 131 – Desenhos Maleáveis IV, ECART – La Plata, Argentina, 2013 

  

 

 
                      Fig. 132 – Desenhos Maleáveis V, ECART – La Plata, Argentina, 2013 
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Fig. 133 – Desenhos Maleáveis VI, ECART – La Plata, Argentina, 2013 

 

De acordo com a atitude do jogador, podemos também ter jogos de ilinx, 

com o rodopio em alta velocidade ou o sufocamento, por exemplo. 

Neste jogo de percepções e interações, não somente quem está em ato de 

desenho passa por uma experiência estética, mas também quem está fora vendo 

a outra pessoa desenhar no espaço com o maleável. São “multiexperiências” 

(OITICICA, 2006, p. 229).  

Ver, nesse caso é desenhar, é projetar em seu corpo a percepção de quem 

está a desenhar e partilha o lugar da ação. Paulo Cunha e Silva afirma: “através 

do olhar, o corpo conquista o lugar, delimita-o, demarca-o. Inscreve-o em seu 

lugar, em si” (1999, p. 33) e José Gil complementa: “[...] o olhar é capaz de 

arrebatar a imagem do outro e de absorvê-la no corpo [...]” (GIL, 1997, p. 94). O 

olhar é performativo e, portanto, o movimento de quem está a desenhar com os 

maleáveis convoca-o também a desenhar:  

O olhar, mais do que um elemento perceptivo, é, assim, um elemento da 
acção, um elemento performativo. Nesse contexto, a performance está, 
como sugere Alpert (1984), profundamente ligada ao imaginário visual. O 
lugar visualizado pede ao corpo para ser vivido, convoca-o para uma 
‘passagem ao acto’ (SILVA, 1999, p. 33-34).  
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Ao propormos uma linha materializada e expandida no espaço através do 

movimento do jogador, passamos a ter uma consciência maior do espaço como 

elemento ativo nessa obra, somando-se aí ao conceito de tempo. 

Outro aspecto que define o jogo é a ordenação do tempo (SCHECHNER, 

2003). Nos maleáveis, ela supõe dois momentos: o tempo do tecer realizado 

pelo autor e o tempo do desenhar do jogador (participante). Esses dois 

momentos partilham de algo em comum: não há uma determinação específica 

sobre a quantidade do tempo, pois quem define o início e o fim do jogo são os 

“atores do jogo”. Não se trata de um conjunto de sequências passo-a-passo que 

devem ser concluídas em determinado tempo imposto, como em alguns jogos. 

Começa-se a tecer, entrelaçar, compor o desenho e, por fim, concluí-lo. O 

tempo aqui é o da experiência do jogador, um tempo subjetivo, simbólico. Suas 

linhas e estruturas são pensadas e propostas na esfera performativa de desenho, 

enquanto experiência incorporada. 

Para além do tempo, temos a relação particular com o objeto. Schechner 

nos diz que, em jogos, teatro ou performances, os objetos recebem uma atenção 

especial; muitas vezes chegam a ser o foco de toda atividade. No processo de 

confecção dos desenhos maleáveis, tanto a escolha do material, sua dimensão 

e a forma como este é entrelaçado (mais ou menos comprimido), permite 

diferentes formas e resultados em sua manipulação; o foco não está no valor 

material, e sim formal e estético.  

Estes desenhos constituem uma composição de linhas abstratas e que 

adquirem, através da sua manipulação, um valor simbólico atribuído pelo 

jogador. Uma linha livre pode ser uma cobra, um órgão do corpo, um acessório, 

etc., ou simplesmente continuar a ser uma composição abstrata cujo valor 

simbólico é partilhado somente por quem o experiencia, como um conceito 
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incorporado. O desenho acontece durante o jogo e, terminado o jogo, a linha volta 

ao seu estado inicial. O que fica é somente a experiência e a memória do jogo113. 

No que diz respeito às regras, estas não são impostas, mas são criadas 

pelos jogadores que, assim, podem organizar o tempo do jogo e atribuir valor 

aos seus gestos. É no jogo entre o maleável e o participante que, de uma forma 

implícita, surgem as regras que não limitam o jogo, mas que o orientam através 

das possibilidades dos movimentos na sua manipulação. 

Por último, um jogo compreende uma utilização particular de espaços. 

Nos esportes temos os espaços definidos no campo de futebol ou na quadra de 

basquete, assim como nos rituais temos o círculo sagrado. Muitas vezes esses 

espaços são delimitados por linhas apenas. Os maleáveis estabelecem essa 

relação com o espaço em dois sentidos: o lugar físico que o próprio desenho 

cria quando é instalado, e se apresenta como objeto, e a ampliação desse lugar 

através do seu movimento, quando associado ao corpo: o espaço é “um lugar 

praticado”, um “cruzamento de corpos móveis”, dentro de um espaço maior, o 

espaço expositivo, reconfigurado mediante a ação. As linhas dos maleáveis 

deixam de ocupar somente o seu espaço para conquistar outros espaços.  

As suas linhas constituem um corpo: “o corpo é o que tem altura, largura, 

comprimento e profundidade” (DA VINCI, 1942, p. 301). E este corpo é inserido 

em um espaço expositivo, sobre uma mesa ou sobre o chão. O lugar em que este 

se insere delimita o espaço do jogo. O lugar é, na perspectiva de Fuertière (cit. 

AUGÉ, 1994, p. 60), “o espaço no qual um corpo é colocado, [...] cada corpo 

ocupa o seu lugar”.  Como afirma Silva, “além de estar no lugar, o corpo é um 

lugar” (SILVA, 1999, p. 27).  

Em suas reflexões acerca do lugar do corpo, Silva define:  

Um corpo motor, na medida em que transgride o seu lugar (o lugar que é e 
o lugar onde está) e o transforma noutros lugares (que passam a ser o seu 
novo lugar), potencializa as dimensões, os sentidos do lugar... O corpo 
motor é, assim, um corpo cartografante: os lugares por onde passa 
organizam-se como um mapa. E o mapa, ao revelar o corpo através dos 

                                                 
113 O que nos leva a refletir sobre os jogos e a ausência da produção de bens citado por Caillois: “no fim do 
lance, tudo pode e deve voltar ao ponto de partida, sem que nada de novo tenha surgido: nem colheitas, nem 
objectos manufacturados, nem obra-prima, nem capital acrescido” (1990, p. 25). 
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lugares conde passou, emerge como uma metáfora do conhecimento (da 
relação entre o corpo e o lugar) (SILVA, 1999, p. 27). 
  

O sentido de cartografia e do mapa associa-se ao do desenho, através do 

movimento dos corpos (o do jogador e o do desenho maleável) no espaço, uma 

cartografia efêmera e imaterial. Sendo o espaço, na asserção de Michel de 

Certeau, “um lugar praticado”, um “cruzamento de corpos móveis” (cit. AUGÉ, 

1994, pg. 85), praticá-lo é “[...] repetir a experiência regozijante e silenciosa da 

infância: e, no lugar, ser outro e passar a outro”. (Ibid., p. 89).  

O participante passa a ser jogador e a permitir-se estar em estado de jogo, 

de desenho, num ato que foge à interpretação, à busca de significados ou de 

vivenciar estruturas significantes reconhecíveis. A experiência aqui é a 

fundamental razão da proposição, convidar o participante a estar em estado de 

invenção, uma forma de experimentalidade, como iniciou Oiticica. O estado de 

invenção seria o que está imune à diluição, portanto, individual e subjetivo:  

o experimental é justamente a capacidade que as pessoas têm de inventar 
sem diluir, sem copiar, é a capacidade que a pessoa tem de entrar num 
estado de invenção, que é o experimental e ele tem a tendência de ser 
simultâneo, há vários níveis de experimentalidade, há tantos níveis de 
experimentalidade quantos indivíduos podem haver (OITICICA, 2009, p. 
241-242). 

 

Para além das relações e experimentações subjetivas do jogador com o 

maleável no espaço expositivo, temos as relações com o espaço público. Estas 

foram exploradas no workshop Tecer e Desenhar ministrado durante a exposição 

Desenhos Maleáveis no Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura – 

CAAA – em Guimarães, Portugal. Após confeccionarem um maleável em 

conjunto, os participantes realizaram intervenções no espaço público da cidade, 

explorando as possibilidades da condição maleável do desenho [fig. 134 a 136]. 
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        Fig. 134 – Workshop – Intervenções I – Guimarães - Portugal, 2013 

 

 

 

  
                  Fig. 135 – Workshop – Intervenções II – Guimarães - Portugal, 2013 
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              Fig. 136 – Workshop – Intervenções III, Guimarães, Portugal 2013 

 

Através destas intervenções realizadas pelos participantes do workshop, 

podemos ver como algumas relações foram exploradas: contrastes entre o 

orgânico e o rígido, entre o antigo e o novo, de brincar com as esculturas e a 

camuflagem do objeto na paisagem. 

Por fim, em suas proximidades aos jogos, podemos afirmar que os 

maleáveis estariam mais equiparados aos jogos das crianças – mais livres e 

exploratórios – que aos dos adultos – limitados por regras. Eles estão numa via 

de mão dupla entre o desenho e o jogo: tem sua origem em uma memória 

atualizada como comportamento restaurado, permeado pelo jogo, e constituem-se 

como desenhos que se enunciam como atos. É com Richard Schechner, numa 

análise da abordagem etológica do jogo, que podemos clarificar essa relação:  

uma sequência do jogo inclui as ações de ‘não-jogo’, que são 
fragmentadas, reordenadas, exageradas e repetidas. A criatividade do jogo 
vem nas formas em que comportamentos restaurados já conhecidos são 
reorganizados, criando sequências novas... o jogo é um exemplo muito 
convincente de ‘comportamento restaurado’ (2012. p. 91). 
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Ao entendermos o ato de criação em desenho como um comportamento 

restaurado, torna-se implícito ser também um ato de jogo114. 

 

 

3.2.4 - COMO POSSO HABITAR SUA VIDA? – O JOGO ATRAVÉS DE UM CONVITE 

 

Vimos no segundo capítulo que há uma série de jogos que são iniciados a 

partir de um desafio ou um convite.  

O CAAA – Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitectura da cidade de 

Guimarães, Portugal, realizou um convite para uma exposição/residência a ser 

desenvolvida como um work-in-progress, que se constituía durante o período de 

realização, de 07 a 29 de setembro de 2013.  

Para a inauguração foi realizado um convite a um bailarino brasileiro, José 

Artur Campos, para realizar uma performance em dança a partir da sua relação 

com um maleável. O seu processo criativo foi acompanhado e partilhado até o dia 

da sua apresentação. O convite passou a ser um desafio para o bailarino, pois o 

maleável teve que ser exposto na Argentina, fazendo com que o bailarino ficasse 

sem contato com o maleável por três semanas, onde só voltaria a poder utilizá-lo 

para último ensaio da performance no dia da inauguração da exposição. Dessa 

forma, o bailarino teve alguns dias de ensaio e depois trabalhou com a memória 

sensória do maleável em seu corpo, configurando, assim, uma performance que 

                                                 
114 Uma comparação entre os desenhos maleáveis e a análise de Schechner sobre o ato 5 da cena 2 de 
Otelo, de Shakespeare permitirá uma prévia conclusão acerca da nossa questão. Esta cena consiste no 
assassinato de Desdêmona feito pelo Mouro, seu esposo. Aqui há três ações que ocorrem simultaneamente: 
1- Otelo assassina Desdêmona; 2- dois atores interpretam uma cena; 3- espectadores experienciam uma 
peça de teatro. Segundo Schechner, na primeira ação não há jogo, pois Otelo comete o assassinato sem 
enviar nenhuma mensagem à Desdêmona de que ele está apenas jogando. O jogo entra na segunda ação, 
onde os atores se comunicam e têm a consciência de que fazem parte de um jogo de representação, eles 
estão jogando entre si e não realmente assassinando. O que leva à terceira ação, a das experiências dos 
espectadores numa interação entre essa e a segunda ação. Tal como diz Schechner, “não importa o quão 
envolvido ou descontente, ninguém salta para o palco para parar o assassino” (2012, p. 94), portanto, 
também há jogo. Com os desenhos maleáveis, também temos três ações: 1- a memória da infância de 
confeccionar porta-chaves com uma técnica manual e a negociação na venda com os colegas na escola; 2- a 
atualização dessa memória permeada pelo comportamento restaurado; 3- a interação com os 
espectadores/jogadores. Na primeira ação, temos a memória como um dado real, uma atividade cotidiana 
encontrada na infância e, mediante a negociação com os colegas, já encontramos a noção de jogo. Na 
segunda, conforme vimos, ao retrabalhar, repetir e exagerar no comportamento restaurado, encontramos o 
jogo. Assim como na terceira ação, o jogo se dá na ação e reação entre o jogador e o desenho maleável. 
Portanto, o que define a condição de jogo é a atitude e consciência de quem está a jogar e de quem observa 
“isto é um jogo”, dentro de contextos temporais, espaciais e performativos que separam a vida e o jogo. 
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tratou dessas questões referentes à memória e ausência e das relações afetivas e 

corporais que estabeleceu com o maleável. José Artur ainda criou um texto 

durante a ausência do maleável em seu processo criativo: 

 
maleável, a matéria do amor 
 
um objeto feito de feltro-fofo e tecido, pedaço por  
pedaço, até o pulso doer, até encontrar um cortador 
eu não sei o que fazer com isso porque cresce 
do tamanho marinho que tem parece 
brinquedo e é filho de chaveiro com minhoca, só sabe abraçar, não fala, 
não respira, entrelaça: oposto d'ouriço que pica 
claro e colorido, castanho, cinzento e negro. 
corpo que tem uma memória do que gosta, do que quer, que faz, foi e é 
íntegro corpo que ama. 
maleável rubro como o próprio amor, que vive numa mala e que viaja 
sem ver para todos os lados. 
vai e volta todos eles 
que foram e que vivem dentro e fora deste amor que é um corpo, o 
meu, que cresce, dança e se atropela nos carros porque quer ver ou 
sentir esse peso de carregar esses outros corpos 
amores 
d'uma bicicleta roubada. 
maleável para dançar, mas espera 
ele volta dentro da mala rubra, junto com ele do campo geral vem o 
rapaz bordado de pop art. 
num autocarro inteiro cheio de maleáveis amores 
que vivem por perto, pertinho e que demonstram que existem 
atropelando-me em objetos feitos para dançar e em outros corpos feitos 
dessa matéria maleável 
como um cão beagle. 
eu vivo num aeroporto 
chorando e sorrindo, recebendo e despedindo, de todos eles115. 

 

Durante a exposição o vídeo de registro da performance e os objetos 

utilizados como a mala e o próprio maleável foram exibidos na galeria [fig. 137]. 

                                                 
115 Texto publicado em seu blog: < http://bobinhodeoculos.blogspot.pt/> Consulta: 16/12/2013. 
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                               Fig. 137 – Exibição de registro de performance em  
                               vídeo, CAAA – Guimarães – Portugal, 2013 

 
 

A exposição foi concebida definindo três momentos: exibição de vídeos e 

fotografias, exibição dos maleáveis e um espaço para os visitantes interagirem, e 

uma área de trabalho com os materiais e instrumentos para desenvolvimento das 

obras durante a exposição [fig. 138] e para realização de um workshop. Na mesa 

de trabalho foi exibido um vídeo em looping que mostrava a técnica realizada [fig. 

139], especificando as relações entre a quantidade dos materiais utilizados e a 

quantidade, em centímetros, produzida em certa duração. Dessa forma, os 

visitantes poderiam ter uma ideia do tempo dispendido na confecção de cada 

maleável. 
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Fig. 138 – Exposição Desenhos Maleáveis (mesa de trabalho), 

                      CAAA – Guimarães – Portugal, 2013 
 

 
                          Fig. 139 – Mesa de trabalho e vídeo 8m 11’ 12cm,  
                          CAAA, Guimarães – Portugal, 2013 
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Para a exposição realizada no Centro para os Assuntos da Arte e da 

Arquitetura – CAAA, na cidade de Guimarães, Portugal – um projeto foi 

desenvolvido com o título: Desenhos Maleáveis: Como posso habitar sua vida? 

(2013) [fig. 140]. Esse projeto teve por base o regresso à memória episódica 

seminal e consistiu em refletir sobre como ressignificar, em um contexto atual, a 

presença dos porta-chaves no cotidiano dos amigos de escola.  

 

    

  
            Fig. 140 – Maleável: Como posso habitar sua vida?, 2013 
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Para isso, foi produzido um maleável específico para este projeto, o qual foi 

colocado dentro de uma mala. Durante os meses de agosto e setembro as 

pessoas foram convidadas a participar do projeto que consistiu em levar o 

maleável para sua casa por um ou dois dias. Nesse curto período as pessoas 

poderiam interagir com o maleável em seu cotidiano, realizar registros fotográficos 

e enviá-los por e-mail.  

Essas fotografias foram exibidas na exposição no CAAA e, na medida em 

que chegavam, eram incorporadas na projeção [fig. 141]. Depois desse período 

com o maleável, a pessoa devolvia a mala no CAAA ou encaminhava a um 

amigo. 

 

 
 Fig. 141 – Exposição Desenhos Maleáveis – CAAA – 2013. 

 

Aqui, a dúvida acerca das memórias que aqueles objetos carregavam 

através da interação dos meus amigos na infância é substituída pela presença 

das fotografias. O convite pretendeu ser muito aberto, evitando a indução de 

resultados, e procurou ser o mais neutro possível. Isso permitiu uma gama de 

resultados fotográficos muito distintos, revelando, através das 80 fotografias 

recebidas, uma exploração muito rica, divertida, lúdica, estética e conceitual. 

Na relação estabelecida com o maleável, e nas reações performativas que 

a sua forma indefinida convoca, emergem de forma espontânea as categorias 

antropológicas do jogo. Mimicry, ilinx, agôn e alea são, ao mesmo tempo, 

estratégias de recepção que prolongam o processo criativo nos modelos de 
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recepção do objeto; como jogo, supõem estratégias concretas de adaptação do 

sujeito a uma realidade estranha, sem regras definidas. 

 

 
                                Fig. 142 – Maleável mimicry 1, 2013 

 

 
                    Fig. 143 – Maleável mimicry 2, 2013 
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                          Fig. 144 – Maleável mimicry 3, 2013 

 

 
Fig. 145– Maleável mimicry 4, 2013 

 

Nas quatro primeiras fotografias [fig. 142 a 145] encontramos o mimicry na 

configuração do maleável na forma de um ser humano em atividades cotidianas 

como numa refeição, deitado em sua cama, deitado no banco de uma praça ou 

sentado em um sofá. 
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                   Fig. 146 – Maleável mimicry 5, 2013 

 

 
Fig. 147 – Maleável mimicry 6, 2013 

 

Outras fotografias estabelecem uma relação formal direta com elementos 

orgânicos como flores, onde utiliza um vaso com flores reais ao lado para 
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enfatizar tal relação, e um cacho de frutos ou até mesmo um cacho de abelhas 

[fig. 146 e 147]. 

Em poucas fotografias encontramos ações mais próximas ao ilinx. 

 

 

 
                     Fig. 148 – Maleável ilinx 1, 2013 

 

Na figura 148 é clara a experimentação do maleável envolto à sua cabeça, 

o que talvez tenha permitido situações de busca pela desestabilização de alguns 

sentidos como a visão e o olfato, limitando a visão e a respiração por um curto 

espaço de tempo. 
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    Fig. 149 – Maleável ilinx 2, 2013  Fig. 150 – Maleável ilinx 3, 2013 

 

Com o maleável também envolto à cabeça [fig. 149], outro participante 

parece-nos estar dificultando ou impossibilitando o ato de comer. Por fim, o último 

registro fotográfico que se assemelha ao ilinx apresenta um envolvimento do 

maleável no corpo, numa total incorporação da obra, quase que também de 

sufocamento e limites dos gestos [fig. 150]. 

A única situação que se aproxima ao agôn é a fotografia em que duas 

crianças parecem competir num jogo livre e exploratório, de ação e reação entre 

as duas jogadoras, numa luta e exploração dos limites físicos do maleável [fig. 

151]. 
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                                      Fig. 151 – Maleável agôn 1, 2013 

 

O que encontramos em maior quantidade foram relações associadas ao 

alea, numa exploração mais livre com o maleável, em diversos contextos: 

familiares, sensoriais, lúdicos e espaciais [fig. 152, 153 e 154].  

 

             
      Fig. 152 – Maleável alea 1, 2013                          Fig. 153 – Maleável alea 2, 2013 
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       Fig. 154 – Maleável alea 3, 2013 

 

 Nestas três primeiras imagens vemos o maleável em contextos relacionais 

familiares, o maleável é o elemento de comunicação e de ligação entre os corpos. 

 Nas figuras seguintes temos exemplos de relações com o cão, como se ele 

estivesse a carregar um corpo ou numa tentativa de ver como o animal interage 

com esse objeto “estranho” [fig. 155]. Outra imagem apresenta alguma ludicidade 

e comicidade na integração do maleável com o objeto vermelho que, juntos, 

envolvem o corpo [fig. 156]. Na terceira vemos uma relação mais sensorial onde 

a mãe coloca o maleável sobre a menina que está com os olhos fechados 

envolvida nessa experiência [fig. 157]. 

 

                   
 Fig. 155 – Maleável alea 4, 2013              Fig. 156 – Maleável alea 5 , 2013   
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Fig. 157 – Maleável alea 6, 2013 

 

 Em outros registros fotográficos encontramos interações do maleável com 

objetos e móveis nas mais variadas relações: envolvendo-o, pousado sobre [fig. 

158, 160, 161 e 162] ou nas semelhanças de processos de confecção (revelando 

características do mimetismo como camuflagem [fig. 159]. 

 

    

Fig. 158 – Maleável alea 7, 2013          Fig. 159 – Maleável alea 9, 2013 
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                                 Fig. 160 – Maleável alea 8, 2013    

 

 

                                 Fig. 161 – Maleável alea 10, 2013     

 

 

                                 Fig. 162 – Maleável alea 11, 2013 
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 Por fim, temos as imagens que nos mostram as experimentações do 

maleável no espaço urbano, seja envolvido em um suporte como árvores, fios ou 

stendal, ou como um desenho livre projetado no espaço [fig. 163 a 166]. 

 

  
Fig. 163 – Maleável alea 12, 2013  

 

                 
 Fig. 164 – Maleável alea 13, 2013   Fig. 165 – Maleável alea 14, 2013 
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             Fig. 166 – Maleável alea 15, 2013 

 

Todas essas experiências solitárias em ateliê, colaborativas em workshop, 

em contexto expositivo ou através de convite, possibilitam uma reflexão não 

somente sobre a atualização de memórias em processos de desenho, mas 

também sobre a ampliação do conceito de desenho. 

 

 

3.2.5 - CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS: OS MALEÁVEIS COMO HIPERDESENHOS 

 

Conforme vimos, os maleáveis apresentam uma relação de jogo entre o 

desenho, o objeto e a performance, e, portanto, se aproximam ao que Marshall e 

Sawdon (2012) chamaram de hiperdesenhos: desenhos que se encontram e/ou 

se manifestam no espaço, que exploram estar “acima” e “para além” do plano 

bidimensional, implicando aí o “excesso”, o “exagero” ou o “mais do que o 

normal”. Por serem, os Desenhos Maleáveis, desenhos expandidos no espaço, 

linhas matéricas e escultóricas, condizem com a ideia de que: “o Hiperdesenho 

também se revela na oportunidade de explorar e quebrar dimensões”.  

A prática do hiperdesenho define alguma coisa para que algo aconteça:  

É este o sentido que tal prática pode ser prefixada com o termo "hiper", 
pois seu investimento não é na articulação do que é, mas na expectativa 



 292 

do que pode ser longo, acima e além dos termos da situação existente - o 
potencial que pode ainda ser (COCKER, 2012, p. XIII). 

 

Os maleáveis são vistos como hiperdesenhos no sentido de que na sua 

manipulação é “onde é ativado como um processo de pensamento vivo e reflexivo 

que ocorre apenas no momento presente” (ibid). O corpo em movimento realiza o 

desenho no tempo e no espaço para além do domínio de duas dimensões ao 

gravar linhas invisíveis através do chão de terrenos mais amplos.  

 Trata-se de uma prática inquieta, hiperativa onde “sua inquietação não 

descreve apenas os meandros sem restrições de uma linha nômade que se 

deslocam sempre para frente”, mas sim “um ricochete entre vários pontos ou 

posições, uma performance sem fim, oscilando para trás e para frente e para trás”116.  

 Portanto, dentro da prática do hiperdesenho, o artista pode fazer um 

desenho sem controlar diretamente a linha, mas estabelecendo seus limites e 

restrições. Mas também a linha desenhada “não pode ser concebida de forma 

independente do sujeito crítico do desenho, mas é considerado sinônimo com 

ele”. No hiperdesenho, “cada um torna-se um canal para o outro. Ambos são, 

portanto, sujeitos aos mesmos limites” (ibid). 

E nessa fronteira entre o objeto e a ação, entre a escultura e o desenho, 

entre o tempo presente do gesto e a memória processual que o suporta, que a 

condição maleável destes desenhos, de todos os desenhos, se revela.  

Vimos, portanto, que nas relações entre a memória processual usada como 

elemento base para o processo criativo, aqui entendido como um processo de 

jogo mediante os comportamentos restaurados, temos vários momentos que se 

cruzam com a dinâmica do jogo. Tanto no jogo da criação com a memória 

processual quanto na abertura dos maleáveis na sua dinâmica de interação, 

encontramos uma possível expansão das regras do jogo, das regras do desenho 

que agora se encontram expandidos, que se abrem para os hiperdesenhos. 

 

 
                                                 
116 Neste sentido: A forma inquieta de desenho - de hiper-drawing - envolve, então, determinado a não cair 
muito rapidamente para a forma ou o padrão de formas de jogo: a sua atenção é dirigida no sentido de 
manter as coisas em aberto e mutáveis (COCKER, 2012, p. XIV). 
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3.3 - PLAY WITH BUBBLES 

 

Esta parte do capítulo reflete sobre a série de trabalhos intitulados Play with 

Bubbles (2011-2014). Aqui, também se apresenta um ensaio prático enquadrado 

por uma narrativa pessoal onde buscou, através de processos voltados à pintura e 

à performance, reconstruir as relações das brincadeiras de bolhas de sabão da 

infância, incorporadas em processos criativos. Serão apresentadas as etapas do 

processo de criação, as mudanças e alterações que foram desenvolvidas tanto no 

trabalho em ateliê bem como durante e através dos projetos de ações colaborativas 

em contextos expositivos realizados em Portugal, Brasil e Argentina.  

Pretende-se, metodologicamente, compreender o processo criativo, a partir 

desses experimentos, pela via da encenação de experiências exploratórias 

(staging explorative experiments), citado por Catharina Dyrssen (2010). Consiste 

em intervenções em uma situação real ou imaginária, onde as experiências 

exploratórias são colocadas em cenários investigativos através de ações ativas e 

lúdicas, que nunca podem ser verificadas sem sua encenação. Ou seja, mais que 

uma operação que seja orientada para uma solução ou uma “resposta correta”, 

ela estaria voltada para formular regras do jogo da performance da investigação 

artística, como uma forma eficiente de ver conexões ocultas em uma situação-

problema, mudando perspectivas, formulando complexidade e alcançando uma 

nova compreensão do processo criativo. Com isso, tornam-se possíveis 

descobertas de possibilidades escondidas que revelam ligações e pontos que 

precisam ser mapeados para fazer o processo criativo avançar, mediante a 

sensibilidade para as possibilidades de improvisação e contribuições sistemáticas 

que, através de links e pontos-chave, ligam sucessivamente para outras 

pesquisas (DYRSSEN, 2010, p. 229). 

A autora ressalta que para evitar o risco de se trabalhar com uma questão 

muito aberta no início de uma investigação específica, deve-se escolher as regras 

do jogo já na fase inicial de experiências exploratórias, incluindo aí modos de 

representação e de comunicação (tal como veremos nas ações coletivas com as 

brincadeiras de bolhas de sabão. Dyrssen associa essa operação como um jogo e 
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uma dança onde há uma coreografia que envolve o pesquisador, o material e a 

situação. Ao estar atento ao desenvolvimento da encenação de experiências 

exploratórias, o pesquisador deve se esforçar para identificar as aberturas que 

podem apresentar algo qualitativamente novo sobre tal situação para desenvolver 

ligações alternativas, gerar outras abordagens e idéias imprevistas adicionais e, 

assim, testar e discutir a relevância confrontando com perspectivas críticas, 

evitando as armadilhas de respostas finais prematuras.  

“Experimentos exploratórios poderiam começar em qualquer lugar a simbiose 

entre conceituação, percepção e tomada de decisões” (DYRSSEN, 2010, p. 229). 

Seu processo pode se desenvolver de diferentes formas, como por exemplo: 

- questionar o significado de um conceito perguntando-se como poderia ser 

conceituado de forma diferente; 

- observar o comportamento das pessoas em algum ambiente e questionar 

as convenções dessas interações espaciais coletivas; 

- investigar a forma como dois materiais são combinados, testando-os em 

formas alternativas de colocá-los em conjunto ou destroçando-os. 

Todos esses processos geram alternativas para ações futuras que se 

darão através dos seguintes questionamentos: O que está em jogo aqui? Como 

jogar com isso? Como seguir em frente? Quais as possíveis ações que entram 

em vista? Porque isso é importante?  

Portanto, mediante a criação de cenários exploratórios, poderemos 

compreender e analisar como, através das reedições da ação performativa Play 

with Bubbles, um prazer estético com origem na memória foi compartilhado em 

diferentes contextos expositivos e culturais, identificando o que os ligam. 

Para além dos trabalhos pertencentes à componente experimental desta 

investigação, buscaremos mapear as origens e as produções atuais em arte que 

trabalham na fronteira entre a performance e o desenho/pintura, o gestual e o 

registro pictográfico como resquício de uma ação performativa. Num segundo 

momento apresentamos os trabalhos que exploraram de forma intencional e 

consciente as possíveis relações com os processos e características dos tipos de 

jogos classificados por Caillois, estudados no segundo capítulo. 
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Aqui, as questões acerca do performativo na pintura, das correspondências 

entre campos performativos, da transferência de uso e dos desenhos protocolares 

como instruções e substitutos da ação guiarão a reflexão de tais produções artísticas. 

 

 

3.3.1 – A MEMÓRIA SEMINAL E PERSPECTIVAS INICIAIS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 Apresentamos a memória seminal que guiou os experimentos nas ações 

Play with Bubbles: 

 

Lembro-me que uma das brincadeiras que mais gostava, em 
minha infância, era a de fazer bolhas de sabão com meus 
amigos em frente nossas casas. Fazíamos nossos próprios 
brinquedos, as hastes necessárias para mergulhar no sabão e 
fazer as bolhas com o sopro, feitos com fios de metal envolvidos 
com lã. Ficávamos mesmo na calçada em frente às nossas casas 
ou subíamos nos muros para ficar em um lugar mais alto 
possível para que as bolhas pudessem “voar” para mais longe e 
não explodirem tão rápido no chão. O que era divertido para 
nós era a quantidade máxima que conseguíamos fazer para 
deixar toda a rua cheia de bolhas. Um episódio foi marcante e 
mudou a forma como essa brincadeira nos proporcionava 
prazer. Um vizinho veio até nossos familiares e reclamou que 
os seus dois carros que ficavam estacionados na rua (por não ter 
garagem em sua casa) ficavam todos cheio de bolhas de sabão 
secas sobre toda a superfície, nos vidros e lataria. De fato, 
apesar da sua transparência, mas devido à quantidade 
excessiva, as bolhas deixavam suas marcas e causaram mal-
estar e desaprovação do vizinho. Com isso, uma brincadeira que 
era tão simples e divertida passou a ser um desafio e um ato a 
ser controlado, pois fomos proibidos de brincar perto dos carros 
do vizinho. No entanto, os carros ficavam muito tempo 
estacionados, pois ele não os usava frequentemente. A partir 
daí, muitas vezes éramos interrompidos tanto pelo vizinho que 
ficava a vigiar-nos ou por nossos familiares, tornando essa 
brincadeira livre a ser controlada por “regras” e gerando outro 
jogo, o do prazer de burlar essas regras. 
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Tal como vimos no primeiro capítulo com Getzels e Jackson (1962, p. 13-

14), o processo criativo tem por premissas busca rever o conhecido (a memória), 

explorar o indeterminado (encenação de experiências exploratórias) e construir 

o que possa ser (produtos artísticos).  

A partir dessa memória, deu-se início à primeira etapa do processo criativo 

– o questionamento – ou seja, perceber algo como um problema tomando 

distância da realidade apresentada para identificar um poder ser por detrás dessa 

memória (ESTRADA, 1992). Trata-se, portanto, de uma primeira apreensão 

(KNELLER, 1971), uma apreensão da idéia a ser realizada, a noção de algo a 

desenvolver.  

Neste sentido, ao analisar essa memória episódica e processual, essas 

ações e acontecimentos, identificamos pontos de interesse como potenciais 

criativos para a sua atualização e incorporação em processos artísticos. São eles: 

• o fato do prazer da brincadeira ser a diversão coletiva e o prazer 

estético (ver a rua cheia de bolhas); 

• a construção dos próprios adereços do jogo; 

• a marca das bolhas de sabão nos carros do vizinho; 

• o ato proibido como algo tentador e deslocamento da brincadeira 

livre para o de agir contra as regras; 

• a mudança de interesse estético da ação: deixar marcas no carro do 

vizinho propositalmente. 

 

Com base nesse mapeamento de pontos de interesse, criamos um cenário 

exploratório elencando questões a ser refletidas e investigadas nas suas 

possíveis relações com o produto artístico: 

• Relações entre arte e vida: limites e fronteiras; 

• Obra de arte como evento: interação e colaboração no processo 

criativo; 

• Construir as próprias ferramentas e materiais de trabalho (a ética do 

Do-It-Yourself); 
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• Pintura gestual e performativa: action painting, dripping; 

• O gesto artístico como algo subversivo, a possibilidade de fazer na 

arte o que não se pode ou o que é visto como uma ação de má 

conduta na vida; 

 

A partir desse momento foram iniciadas experimentações que 

privilegiaram, primeiramente, uma investigação sobre os materiais e processos. 

Essa memória permitiu trabalhar os processos de desenho determinados 

por transferências-de-uso com outros domínios performativos, como a própria 

ação de fazer bolhas de sabão.  

Nessas ações, é possível encontrar referências que permitem explicar – 

dentro de uma tipologia – diferentes estratégias de transferência que acontecem 

em ações nos processos performativos. 

Em Mappings in Thought and Language, Gilles Fauconnier (1997), autor do 

campo das ciências cognitivas, estabelece uma tipologia de correspondências 

conceituais (mappings) para organizar o pensamento e as relações dentro de um 

sistema, seja a linguagem, a ação, a sociedade, etc.. Tal tipologia distingue três 

tipos de correspondências: a de projeção, a pragmática e a de esquema117. 

Na correspondência de projeção, os meios, a intenção e o contexto das 

idéias são diferentes, mas uma ideia é utilizada para compreender a outra, por 

uma analogia estrutural – projeta a estrutura de um domínio em outro. Essa 

correspondência se encontra na série Contínuos II (2009) de Anna Maria Maiolino 

[fig. 111], onde a estrutura do costurar e remendar se projetam nos gestos do 

desenho. 

A correspondência pragmática se dá quando o contexto original das duas 

ideias é o mesmo; elas correspondem-se porque estão próximas física e 

temporalmente. A videoinstalação Edax (1996) de Lindote [fig. 108] pode ser 

tomada como exemplo, onde o artista utiliza o ato de morder como ato de 

esculpir, onde a prática escultórica e a prática performativa partilham um marco 

comum de uma experiência (ALMEIDA, 2008a, p. 283). Ou ainda uma forma de 
                                                 
117 Do original: “projection mappings, pragmatic function mappings e schema mappings”. 
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transposição de atos performativos associados a tarefas laborais específicas para 

os suportes escultóricos. Como referimos em §2.5, o descascar dos objetos de 

Lia Menna Barreto [fig. 110] se configura como um ato performativo no processo 

escultórico porque supõe uma mudança de posição sem mudar a matéria 

culturalmente associada ao ato, a faca. Esculpir e descascar são duas ações 

marcadas pelo mesmo processo. 

As correspondências de esquema se definem como a projeção de um 

esquema, de um quadro conceitual em atos performativos particulares, quando os 

meios (materiais, vocabulário, etc.) são distintos, mas a forma como são usados é 

semelhante. Quando Maiolino trabalha com as mãos sobre o barro para fazer 

suas esculturas da mesma forma que sua mãe amassava a massa do pão na 

série Terra Modelada (1994-2009) [fig. 99] constituem atos semelhantes, embora 

as substâncias sejam diferentes. 

Em Play with Bubbles temos o ato de soltar bolhas compreendido como um 

ato de desenho/pintura onde há a substituição/alteração dos seus próprios meios: 

estamos a estabelecer uma correspondência entre dois domínios performativos. 

Há uma relação entre desenho/pintura e o jogo das bolhas onde a intenção da 

ação é a mesma, mas o contexto e os meios são diferentes.  

Desta forma, numa distinção geral, ao identificarmos uma ação pela 

relação entre INTENÇÃO + MEIOS + CONTEXTO, temos: 

• Jogo das bolhas (lúdico/infantil+sabão/água+varanda+carros);  

• Desenho / Pintura (marcar/manchar+traço/cor+papel+desenho do carro); 

 

A ação Play with bubbles vai buscar elementos de um campo performativo 

(a cor, a intenção de marcar/manchar) e condensa-o em outro, na memória infantil 

do jogo das bolhas. 

Aqui temos uma correspondência de esquema, pois os meios e a intenção 

da pintura/desenho transferem-se para os gestos e contexto das bolhas de sabão, 

mas também joga com as outras correspondências ao mesmo tempo, entre o 

contexto, os meios e intenções. O contexto original das duas ideias é o mesmo e 
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uma ideia é utilizada para compreender a outra, por uma analogia estrutural – 

projeta a estrutura de um domínio em outro. 

 

 

 

3.3.2 – PLAY WITH BUBBLES: REGRESSO À MEMÓRIA EPISÓDICA / BRINCADEIRA 

COLETIVA 

 

Conforme vimos, o mecanismo criativo inicial se dá ao adotar o ato de 

soltar bolhas como um ato de desenho/pintura e a substituição/alteração dos seus 

próprios meios, com o uso de vários brinquedos encontrados nas lojas infantis e 

os confeccionados em ateliê, e os suportes, com o uso do papel. Com essa 

mudança de meios e suporte, foi adicionado pigmentos de diversas cores ao 

sabão, para que as bolhas pudessem deixar suas marcas sobre o mesmo. Foram 

realizadas pesquisas iniciais acerca das fórmulas e receitas do sabão (proporções 

entre água, sabão, pigmento), resistência da bolha (com a adição de glicerina) e 

seu resultado de impressão gerado pelos diferentes brinquedos. 

Começaremos por relatar os diferentes momentos de ações colaborativas 

relacionadas à memória seminal: a brincadeira coletiva. As marcas das bolhas de 

sabão deixadas nos carros do vizinho eram um sinal de que alguém havia brincado, 

denunciavam a ação proibida. Deslocados para um outro contexto, onde há a 

ausência da proibição, realizamos a brincadeira de forma intencional e de forma 

que, mediante a adição do pigmento ao sabão, deixássemos o registro dessa ação, 

uma memória da brincadeira efêmera materializada em pintura. 

As brincadeiras de soltar bolhas podem ser ações performativas ou 

performances. Tal como aponta Schechner: “Jogar é performance quando isso é 

feito abertamente em público e performativo quando é mais privado, sempre em 

segredo – mais  uma estratégia ou um devaneio do que uma exposição. Nesta 

interioridade, o jogo é separável do ritual, que deve sempre ser promulgado” 

(2002, p. 82). Dessa forma, os trabalhos que foram produzidos primeiramente de 

forma isolada, seja em ateliê ou em casa (apresentados mais adiante), 

passaram para um contexto aberto, expositivo e colaborativo.  
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Com isso, foi elaborada uma proposta de ação colaborativa, onde num 

determinado espaço do jogo, delimitado pelo próprio lugar da ação (uma sala) 

ou pelo papel que era colocado sobre o chão, pessoas eram convidadas a 

participar do processo de jogo. Em sua estrutura, a proposta conta somente com o 

convite inicial aos presentes no local da ação; são apresentados os adereços 

disponíveis e, a partir daí, os participantes começam a brincar livremente. O tempo 

do jogo é definido pelos próprios jogadores que decidem quando querem parar ou, 

algumas vezes, quando o sabão se acaba: o tempo do jogo é o tempo da matéria. 

Schechner, ao escrever sobre o as performances em jogos, esportes, 

teatro e rituais irá definir quatro qualidades compartilhadas por eles: a 

ordenação especial de tempo, um valor especial atribuído a objetos, a 

improdutividade em termos de bens e as regras. A respeito do tempo, o autor irá 

afirmar que nas atividades de performance ele é adaptado para o evento e, 

portanto, é suscetível de numerosas variações e distorções criativas. Ao definir 

as principais variedades de tempo de performance, elenca três: 

1. Tempo do evento, quando a atividade em si tem uma sequência de 
conjunto e todos os passos dessa sequência devem ser concluídos, não 
importa quanto tempo seja necessário. Exemplos: beisebol e corrida. 
2. Tempo definido, onde um padrão de tempo arbitrário é imposto em 
eventos - eles começam e terminam em certos momentos tendo ou não 
a ação sido completada. Aqui há uma competição agonística entre a 
atividade "concluída" e o relógio.  Exemplos: futebol, basquete e jogos 
estruturados em "quantos" ou "quanto" você pode fazer em determinado 
tempo. 
3. Tempo simbólico, quando a extensão da atividade representa uma 
outra extensão (maior ou menor) do relógio. Ou onde o tempo é 
considerado diferentemente, como em noções cristãs de "o fim dos 
tempos" ou objetivo do Zen do "sempre presente". Exemplos: teatro, 
rituais que reatualize eventos ou abolem o tempo, o jogo de faz de 
conta e jogos (2002, p. 8). 

 

O tempo, portanto, nas ações Play with Bubbles, seria o tempo do evento, 

onde este é definido pela participação dos jogadores mediante uma sequência 

que deve ser concluída até o fim do material usado – o sabão – independente do 
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quanto seja necessário. A variante do tempo do jogo se dá na intensidade do 

uso dos materiais e da quantidade de pessoas que participam da ação118.  

Assim, como participantes de um ritual ou de um jogo, acreditamos que 

os participantes permitiram, ao longo das experiências dessa proposta, 

deslocarem-se, por determinado tempo, da vida cotidiana: o tempo do trabalho e 

o tempo do lazer. Trata-se também, de um tempo simbólico, dependendo da 

forma como os participantes experienciaram a ação, de forma mais afetiva e 

inter-subjetiva na troca de memórias e histórias. 

Henrik Frisk e Henrik Karlsson (2010) discutem os desafios relacionados 

com a investigação baseado em artes através de expressões artísticas baseadas 

no tempo. Eles diferenciam essas práticas artísticas entre as que são 

incorporados no tempo (processos in-time) e aquelas que estão contidas e são 

realizadas ao longo tempo (processos over-time). Desta forma, para que uma 

ação seja incorporada no tempo significa que o tempo que leva para realizar tem 

importância; que o tempo é um fator cujo valor é decisivo.  

Essas questões podem ser clarificadas ao tomarmos como exemplo a 

diferença entre ler ou escrever um livro em um dia ou fazê-lo em um ano. 

Necessariamente não é uma diferença que muda o significado ou expressão do 

livro. Por outro lado, o tempo que um artista leva para desenhar um círculo em 

dois segundos ou em duas horas torna-se uma experiência muito diferente. É 

neste sentido que Frisk e Karlsson argumentam que  

há uma diferença entre uma reflexão sobre o objeto de pesquisa como 
um todo (fora do tempo) e uma reflexão sobre o objeto de pesquisa que 
se desdobra no tempo, e o pesquisador envolvido na investigação 
baseada em artes, em artes no tempo real, deveriam abraçar e investigar 
as propriedades em vez do objeto de pesquisa (2010, p. 277)119. 

 

Nas ações Play with Bubbles, podemos identificá-las como obras que são 

                                                 
118 Um exemplo de obra que se caracteriza pelo tempo do evento é Fluids (1967) de Allan Kaprow, que 
consiste numa estrutura arquitetônica formada por blocos de gelo. O tempo da ação era definido pelo tempo 
que os blocos derretiam em meio ao clima sub-tropical da cidade de Los Angeles. “Fluids está em um estado 
de fluidez contínua e não há literalmente nada, mas uma poça de água - e que se evapora”. (Kaprow 1986b, 
p. 154-5). 
119 Do original: “For this reason it is argued here that there is a difference between a reflection upon the 
research object as a whole (outside time) and a reflection on the research object as it unfolds in time, and the 
researcher engaged in arts-based research in the real time arts should embrace and investigate the in-time 
properties of the research object.” 
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um processo desenvolvido no tempo, embora esse processo seja anulado sem 

que o resultado do evento, a pintura sobre o papel, seja exibido como um trabalho 

de arte independente do seu modo de criação. Essa anulação foi evitada, 

conforme poderemos ver mais adiante, que, quando exposta a pintura no museu, 

foi acompanhada pelo vídeo que registrou o processo de criação. 

Embora as pinturas tenham sido preservadas e guardadas, o que se 

privilegia nessas ações é exatamente a sua ocorrência no tempo, como algo a ser 

experienciado num determinado tempo. Sobre isso, Frisk e Karlsson irão ressaltar 

que é possível vincular ação e o objeto, olhar a tela como um portador da ação no 

tempo (in-time) que deu origem a ela, e argumentar que a pesquisa realizada com 

referência a esta pintura pode também incluir a ação e as temporalidades que 

faziam parte de sua criação. É neste sentido que os vários momentos em que 

essas ações foram produzidas serão descritos, analisados e interpretados não 

pelos resultados pictóricos (in-time), mas pelas formas como foram realizados no 

tempo, com as relações entre os participantes, trocas de memórias, posturas e 

frases que falaram (over-time). 

Para entendermos melhor a forma como as pessoas participaram dessas 

ações, trazemos o pensamento de Richard Schechner sobre as relações entre 

jogo e ritual: 

Os rituais também ajudam as pessoas (e animais) a lidar com as 
dificuldades da transição, as relações ambivalentes, hierarquias e 
deseja aquele problema, ultrapassar, ou violar as normas da vida 
diária. Jogar dá às pessoas a chance de sentir temporariamente o 
tabu, o uso excessivo, e arriscado. Você nunca pode ser Édipo ou 
Electra, mas você pode realizá-las "em jogo". Ritual e jogo conduzem 
as pessoas a uma "segunda realidade", separada da vida ordinária. 
Esta realidade é aquela onde as pessoas podem se tornar outros além 
do que eles mesmos são diariamente. Quando se tornam 
temporariamente ou adotam um outro, as pessoas executam ações 
diferentes do que elas fazem normalmente. Assim ritual e jogo 
transformam as pessoas de forma permanente ou temporariamente 
(SCHECHNER, 2002, p. 45). 

 

Enquanto participantes desse jogo, veremos nessas ações que serão 

relatadas, comportamentos variados como: adultos que não possuem medo de 

parecerem crianças, pessoas que não se entregavam totalmente ao jogo por 
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medo de sujar suas roupas, crianças que nunca brincaram com tantos 

brinquedos diferentes que fazem bolhas, participantes que encaravam o uso de 

alguns adereços como um desafio pessoal a ser vencido.  

Esta ação foi desenvolvida em cinco momentos:  

• Festival Micro-ondas Performa – Mercado Negro – Aveiro, Portugal, 

em 2011;  

• Evento Desenha! – Faculdade de Artes Visuais da Universidade 

Federal de Goiás – Goiânia, Brasil, em 2012;  

• Encontro de Performance “Convergência” – SESC Tocantins – 

Palmas, Brasil, em 2012; 

• Sarau da Diversidade – Parque Cesamar – Palmas, Brasil, em 2012; 

• 3er Encuentro Platense de Investigadores sobre Cuerpo en las Artes 

Escénicas y Performáticas – Centro Cultural Islas Malvinas – La 

Plata, Argentina, 2013. 

 

Essas ações que serão aqui apresentadas e relatadas foram analisadas de 

acordo com determinados aspectos e reações dos participantes, os quais podemos 

citar: 

- momentos de rememoração e partilhas de memórias da infância entre os 

participantes; 

- a identificação de um certo grau de ausência da brincadeira infantil com 

bolhas de sabão e outros jogos na vida adulta dos participantes; 

- relações com os objetos, desde a falta de conhecimento até a exploração 

dos mesmos de forma criativa; 

- distanciarem-se da vida ordinária e do trabalho durante o período do jogo.  

 

Todos esses aspectos trazem suas dificuldades de análise e interpretação, 

as quais serão mais intuitivas, pois são percepções acerca dos vários momentos da 

ação desviada e os seus efeitos que eles causaram. Muitas dessas questões 

ficarão somente na memória dos que participaram dessas ações.  
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As ações foram desenvolvidas em vários contextos: espaço não 

formal/institucionalizado de arte, evento acadêmico com estudantes de licenciatura 

em faculdade de artes visuais, mostra de performance em espaço cultural, evento 

público de luta pelos direitos de igualdade e respeito nas diferenças sexuais e num 

encontro acadêmico da área de performance e corpo. Portanto, somente alguns 

casos particulares serão apontados, pois de acordo com o contexto em que a ação 

foi desenvolvida, encontramos situações propícias para uma breve reflexão. 

 

 

 

3.3.3 – EXPERIÊNCIAS COLABORATIVAS EM CINCO MOMENTOS 

 

3.3.3.1 – FESTIVAL MICRO-ONDAS PERFORMA, MERCADO NEGRO, AVEIRO, PORTUGAL 

 

A primeira experiência da série de ações intituladas Play with Bubbles foi 

realizada num ambiente não convencional da arte: Mercado Negro, um bar com 

ambientes expositivos, não institucionalizado, não “sacralizado”. Isso foi positivo 

como meio de aproximação com o espectador-participante, pois, através da 

presença nesse território informal, pode-se levar a proposta para o cotidiano do 

espectador, e proporcionar um embate entre cotidiano e extra-cotidiano.  

A ação ocorreu numa sala com medidas de 3x5m, iniciou-se com a 

brincadeira isolada e à medida que as pessoas que passavam pelo espaço, 

ficavam a observar e perguntar se poderiam participar. O convite era feito, os 

jogadores entravam no espaço do jogo e começavam a experimentar os diversos 

brinquedos disponíveis: “Estou a começar a entender a dinâmica”, disse um dos 

participantes. Quando manipulavam os brinquedos demonstravam uma surpresa e 

encantamento com a quantidade de bolhas que saíam através do movimento dos 

braços. De acordo com as conversas durante a ação, verificamos que muitos dos 

brinquedos possuíam formas diferentes dos que os participantes brincavam quando 

eram crianças, alguns pareciam novidades para eles. 
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      Fig. 167 – Cartaz Micro-ondas  
       Performa, 2012 

 

Um dos pontos interessantes dessa primeira ação realizada em colaboração 

com o público (pois antes só haviam sido realizadas pesquisas individuais em ateliê) 

foi que, por ser realizada num local (bar) em que os adultos vão para interagir com os 

amigos, falar sobre o trabalho, conhecer pessoas diferentes e namorar, talvez 

estivessem mais suscetíveis de se permitirem a brincadeira. Era um ambiente de 

descontração, o que permitia o improviso. Segundo Schechner, “é realmente o jogar, 

a improvisação, que envolve as pessoas, atraindo-as para a ação, construindo suas 

relações, gerando discursos múltiplos e simultâneos sempre surgindo entre 

harmonia/desarmonia, ordem/desordem, integração/oposição, e assim por diante” 

(2002, p. 102). Através do registro feito em vídeo (em anexo), podemos analisar a 

forma como as pessoas interagiam tanto com os objetos como entre si, e vermos 

como revela que o brincar promove essa espontaneidade e uma disrupção no 

cotidiano. Frases como “eu fazia isso quando era criança”, “minha filha tem uma 

pistola que faz dessas bolhas”, na forma como foram ditas, revelam ações de 

rememoração da infância bem como a ausência dessa brincadeira em alguns dos 

adultos que participaram [fig. 168]. 
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                      Fig. 168 – Play with Bubbles, Brinquedos diversos, sabão e pigmento  
                       sobre papel, 3h Aveiro, 2011 

 

 

Quando eu tentava fazer bolhas com o instrumento que faz 
bolhas grandes, as pessoas torciam para que elas ficassem 
soltas no ar. Quando elas estouravam antes do tempo 
alguns ingleses que estavam presentes falavam: “oh, so 
close!”. Gerava uma expectativa quando eu ou outro 
participante jogávamos com este brinquedo, as pessoas 
queriam que desse certo. E quando experimentavam este 
brinquedo diziam: “vem experimentar esse aqui, esse é um 
desafio”. 
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Alguns entravam receosos no ambiente pelo fato do sabão conter 

pigmento, ficavam com medo de sujarem-se e diziam: “isto é giro, mas isto não 

sai depois”. Os que já haviam brincado e depois viam seus amigos brincando 

queriam dar instruções e mostrar outras formas de utilizar o brinquedo a partir 

da sua própria experiência. 

Houve momentos em que todos dedicavam-se ao brincar por brincar (com 

o prazer de soltar bolhas e de contemplá-las) como também ao brincar 

intencional quando buscavam soltar as bolhas com a preocupação com a sua 

impressão, com a pintura. Há dois momentos de diversão: o prazer em soltar as 

bolhas e o de fazer intencionalmente a pintura. Houve um participante que 

pegou duas hastes, cada uma mergulhada em uma solução de sabão de cor 

diferente, e soprava uma bolha dentro da outra, explorando a brincadeira. Este 

mesmo participante, um dos proprietários do local, em meio à brincadeira, falou: 

“tenho que ir, pois ainda estou a trabalhar”. Sua participação foi um momento de 

desvio da ação cotidiana em seu próprio local de trabalho. 

Com essa experiência foi possível entender melhor a proposta, onde os 

trabalhos com ações performativas colaborativas permitem uma reflexão maior 

sobre as relações que se estabelecem durante a brincadeira. Os gestos, frases 

e interações dos participantes fornecem uma grande quantidade de informação 

para reflexão acerca do espectador em relação com a obra, ou aqui, atores do 

jogo [fig. 169]. 

O próprio espaço em que a ação foi realizada limitava os movimentos 

mais amplos. O medo de sujarem suas roupas, devido à proximidade entre os 

participantes, fez com que dificultasse o acesso ao local e resultando na 

participação de uma ou duas pessoas ao mesmo tempo. 
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  Fig. 169 – Play with Bubbles, Brinquedos diversos, 
                                         sabão e pigmento sobre papel, 3h Aveiro, 2011 

 

 

Ao realizar novamente essa proposta em outro território, uma galeria, um 

espaço expositivo formal ou em outros contextos, tivemos outras formas de 

participação. Ambos os registros dessa ação, a pintura e o vídeo [fig. 170], 
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foram exibidos no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto, no ano 2011, na exposição Oralidade, futuro da arte? desenvolvida dentro 

da unidade curricular de Práticas e Estudos Avançados II, do curso em que este 

estudo está inserido. 

 

 

 
Fig. 170– Play with Bubbles – Museu da Fbaup, 2011 

                                     Sabão e pigmento sobre papel, video. 
 

Durante a exposição, os visitantes puderam ver no vídeo as ações que 

geraram a pintura, num jogo de inversão de escalas através do tamanho da tela 

em que esse era exibido, transpondo para o espaço a simulação desses 

movimentos através da imaginação de quem estava a vê-los. 
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3.3.3.2 – EVENTO DESENHA!, FAV-UFG, GOIÂNIA, BRASIL 

 

A ação realizada no evento Desenha!, voltado para a reflexão da presença 

do desenho na arte contemporânea e seus modos de execução, teve, em sua 

totalidade, a participação de alunos de licenciatura em Artes Visuais, Artes 

Cênicas e Design Gráfico, o que mostrou um envolvimento distinto da primeira 

realização em Aveiro.  

 

 
                    Fig. 171 – Play with bubbles, FAV-UFG, Goiânia, Brasil, 2012 
                   Brinquedos diversos, sabão e pigmento sobre papel, 2h30min 
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O jogo começou da mesma forma, brincar sozinho e convidar os que 

estavam presentes a participar. Podemos afirmar que as interações com os 

brinquedos disponíveis foram mais criativas no sentido de exploração das 

possibilidades e variações de uso [fig. 171].  

Importa-nos destacar que, mesmo havendo muitos alunos de artes 

plásticas, percebemos que o que menos importou nesta ação foi o fato de 

deixarem intencionalmente um registro em pintura. Ou seja, não há a 

preocupação dos participantes sobre o resultado da ação; a diversão foi tomada 

com prioridade. Ao final os brinquedos deixaram de ser divertidos, após serem 

usados, e os participantes passaram a fazer bolhas somente com as mãos, sem 

medo de sujarem-se, características encontradas em estudantes de artes visuais. 

O uso do espaço mais amplo, um espaço definido pelo papel dentro de um 

local maior, permitiu uma total diferença na participação e nos movimentos que 

foram mais amplos e livres. 

 

 

 

3.3.3.3 – ENCONTRO DE PERFORMANCE CONVERGÊNCIA – SESC, PALMAS, BRASIL 

 

A mesma ação realizada no Encontro de Performance – Convergência teve 

outras características em termos de espaço e participação. 

O espaço para a ação foi definido no hall de entrada do prédio, entre o 

teatro e a galeria. Foi uma noite que ocorreram várias apresentações de 

performances simultâneas de artistas de várias partes do Brasil, mostra de 

videoperformances e inclusive um espetáculo teatral que estava fora da 

programação do evento, mas que fazia parte da agenda cultural do local.  

Apesar da grande quantidade de pessoas que frequentaram o evento, 

muitas ficaram um pouco distantes da proposta, demonstrando um 

comportamento mais receoso devido à presença da tinta, o que sujaria suas 

roupas [fig. 172].  
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        Fig. 172 – Play with Bubbles, Convergência, Palmas, Brasil, 2012 
        Brinquedos diversos, sabão e pigmento sobre papel, 3h 
 

Pelo fato da área do jogo ter ficado próxima a uma parede, utilizamos 

pouco pigmento na solução de sabão, para evitar danos ao espaço. Havia uma 

exposição de pintura ao lado, o que também prejudicou os movimentos mais 

amplos. 

Porém, a participação foi positiva, pois estavam presentes artistas pintores 

e estudantes de artes cênicas da Universidade Federal do Tocantins. Durante a 

ação, as trocas entre os participantes foram não somente de memórias, mas de 

discussões e reflexões acerca do processo criativo, de performances que são 

interativas e das relações entre pintura e performance. 

 

 

3.3.3.4 – EVENTO SARAU DA DIVERSIDADE, PALMAS – BRASIL 

 

A participação das pessoas foi algo inesperado na ação realizada no Sarau 

da Diversidade, um evento organizado pela Parada da Diversidade, mais 
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conhecida no mundo como a Parada Gay: uma manifestação que reivindica as 

igualdades de direito e o fim dos preconceitos cujos participantes são, além da 

comunidade geral, os travestis, transexuais e drag queens.  

Nesse evento, uma proposta de ponto de encontro dos participantes antes 

da caminhada, houve uma programação cultural com apresentações musicais, 

performances e workshops artísticos.  

 
         Fig. 173 – Play with bubbles, Sarau da Diversidade, Palmas, Brasil, 2012 
         Brinquedos diversos, sabão e pigmento sobre papel, 2h 
 

A surpresa foi o fato de que a maioria dos participantes foi constituída por 

crianças, contrário das outras ações, onde somente adultos participaram, o que 

trouxe uma “leveza e poesia” para o evento, conforme disse o coordenador no 
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final do evento. A ausência ou os raros momentos de brincar de fazer bolhas de 

sabão encontrados nos participantes dos outros momentos dessa ação foi aqui 

substituída pelo desconhecimento, por parte das crianças, de alguns tipos de 

brinquedos que estavam disponíveis, como os que permitiam fazer bolhas 

grandes e os que faziam várias bolhas ao mesmo tempo [fig. 173]. 

 

 

3.3.3.5 – 3ER ENCUENTRO PLATENSE DE INVESTIGADORES SOBRE CUERPO EN LAS 

ARTES ESCÉNICAS Y PERFORMÁTICAS – LA PLATA, ARGENTINA: O REGRESSO À 

MEMÓRIA SEMINAL E A PRESENÇA DO CARRO 

 

 Após as experiências relatadas, no distanciamento necessário para análise 

dessas produções e da sua proposta conceitual, voltamos à memória episódica 

original e verificamos a ausência do carro, do objeto que proibia a ação. De fato, 

realizar uma ação dessas em um carro real poderia causar transtornos com o seu 

proprietário, com a polícia, entre outros. Para tanto, essa ação foi pensada e 

realizada em desenho, como um projeto da ação, como desenhos protocolares: 

desenhos que potenciam ou precedem a ação representada [fig. 174]. 

 

 
                   Fig. 174 – Play with bubbles – projeto de ação, 2013 
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Com estes desenhos, buscamos recordar o jogo infantil, visto como um 

comportamento restaurado associado ao desenho em processos artísticos, mas 

também, agora, somado aos desenhos protocolares, onde os atos performativos 

perigosos, de má conduta ou penosos são dirigidos à representação visual.  

Este desenho pretendeu, através da representação dessa ação, se 

apresentar com um jogo mental que por vezes pode ser visto como uma ação 

exequível e possível, porém de difícil aprovação. Aqui o desenho é substituto da 

ação: há uma parte de mim que experimenta a ação através do desenho. Desta 

forma, o desenho assume uma função performativa, é experimentado como lugar 

e inscrição de uma performance virtual. Este desenho foi pensado como um 

modelo de uma ação a ser realizada, como um catalisador de possibilidades. 

Embora essa ação não seja impossível de ser realizada, este desenho também foi 

concebido como um projeto que antecipa uma ação performativa, como uma 

proto-performance (SCHECHNER, 2002) que deu origem a dois novos trabalhos: 

a última ação Play with Bubbles realizada na Argentina, apresentada a seguir, e a 

ação real do fazer bolhas de sabão sobre carros estacionados, apresentada mais 

adiante, em Play with Bubbles – Porto. 

 Neste evento realizado na Argentina, houve a oportunidade de, além de 

realizar a ação, apresentar suas bases teóricas e conceituais, bem como de 

outros trabalhos realizados na componente experimental desta investigação aos 

artistas e investigadores de vários países da América Latina, através de uma 

conferência. 

 O local escolhido foi a área externa do Centro Cultural Islas Malvinas, em 

frente à porta de entrada, para que os pedestres que passavam pela praça 

também pudessem participar. 

 Para essa ação houve a inserção de um elemento novo baseado na 

memória episódica seminal: o carro, não um carro real, mas uma representação 

do mesmo, proposta no desenho Play with Bubbles – projeto de ação. Aqui a 

transferência é tida como um redirecionamento da memória, mas que não implica 

a presença do corpo, o carro [fig. 175]. 
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            Fig. 175 – Play with bubbles, 3er ECART, La Plata, Argentina, 2013,  

Brinquedos diversos, sabão e pigmento sobre papel, 3h120 
 

                                                 
120 Trechos desta ação foi registrada em vídeo. Ver DVD em anexo. 



 317 

 A participação foi muito positiva nessa ação: todos envolveram-se imenso 

com a brincadeira, não se preocuparam com os pigmentos, exploraram ao 

máximo os brinquedos e divertiram-se muito. Um ponto a se destacar foi que, em 

toda a programação das performances do evento, somente duas foram eram 

interativas. Com isso pode-se ver que os participantes do evento estavam 

desejosos por também fazer ou participar de alguma performance. Ao final, 

podemos ver no vídeo de registro da ação, uma participante que disse 

espontaneamente: “Tanta ponencia, tanta ponencia...”, como quem diz “estamos 

cansados de tantas comunicações e conferências...” ou “chega de falar e vamos 

fazer”, revelando aspectos positivos que demonstram prazer ao participarem da 

ação. 

 

 

3.3.3.6 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
 
 Através da apresentação dos vários momentos em que a ação foi 

realizada, nos seus aspectos variáveis como: o espaço, a duração, as diferenças 

culturais (Portugal, Brasil e Argentina) e geracionais dos participantes (crianças, 

adultos e idosos) podemos encontrar alguns pontos que nos permitem uma 

reflexão acerca da partilha da memória como um jogo. 

 No que diz respeito à repetição da ação em diferentes contextos, 

fundamental numa investigação performativa experimental, onde os métodos são 

definidos ou inventados a partir dos fenômenos investigados (HASEMAN, 2006), 

vimos que, a repetição possuiu sua singularidade em cada momento. A definição 

de performatividade de Butler (1993) está no entendimento de esta ser um 

processo iterativo e de prática citacional, ou seja, envolve repetição ao invés de 

singularidade. Essas ações, na medida em que adquirem um ato semelhante 

situado no presente, ocultam ou dissimulam as convenções das quais é uma 

repetição. Para Butler, é na repetição e na reiteração que produzimos algo novo, 

original. 

Derrida (1992, 1998) diz-nos que iteratibilidade - seja na realização de 

linguagem, fazendo sexo ou a realização de arte é o mecanismo através do qual 
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há movimento e transformação. Barbara Bolt (2009), no seu texto sobre o 

paradigma performativo nas investigações em artes criativas, irá afirmar que 

repetição nunca é a repetição da mesma. É sempre repetição de diferença. Para 

ela, nas artes criativas, as “falhas de ignição” ou as performances ruins é que 

tornam-se a fonte de inovação e de movimento. Este é o "material" de pesquisa. 

Acreditamos que, através da repetição das ações, geramos as suas 

singularidades. No entanto, os efeitos dessas ações nos participantes tornam-se 

um material de delicada e difícil análise, por se tratar de subjetividades, longe de 

chegarmos a uma “verdade objetiva”. Descrever e explicar um ato performativo 

num contexto investigativo necessita também uma interpretação, cuja base se 

dará mediante a “arquitetura” do ato performativo através dos termos ilocucionário 

e perlocucionário de John Austin, ou seja, sobre a ação que se realiza e o efeito 

que essa ação tem. 

No pensamento de Austin, explica Loxley, "a força ilocucionária de 

qualquer enunciado é a função que ele executa ou o efeito que ele consegue” 

(LOXLEY, 2007, p. 168). Neste sentido, cada ação tem um efeito, e são os efeitos 

dos atos performativos que se encontram no ato perlocucionário: efeitos que 

podem ser discursivos, consequências materiais e/ou afetivas. 

Acreditamos que as consequências das ações Play with Bubbles são de 

ordem afetiva. As ações não foram interpretadas pelos participantes, mas foram 

experienciadas, provocando uma variedade de reações: diversão, cuidado para 

não sujarem-se, competição em fazer uma bolha maior que o outro e 

rememorações de momentos da infância. No entanto, tal como ressalta Bolt 

(2009) a respeito de questões metodológicas de investigação, ainda nos falta 

descobrir e definir como podemos avaliar a força ilocucionária e efeito 

perlocucionário da produção performativa. 

No entanto, podemos afirmar que o que une todas essas ações realizadas 

em diferentes contextos, é a presença do interesse e do prazer resultante de uma 

ação improdutiva, do jogo, um prazer estético disfuncional. 

Essas questões vêm reforçar o que Bachelard defendeu na Poética do 

Devaneio, ou seja: 
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fazer reconhecer a permanência, na alma humana, de um núcleo de 
infância, uma infância imóvel mas sempre viva, fora da história, oculta 
para os outros, disfarçada em história quando contamos, mas que só 
tem um ser real nos seus instantes de iluminação - ou seja, nos 
instantes de sua existência poética (2009:, p. 94).  

 

O motivo do interesse em participar dessas ações pode ter origem num 

prazer estético oriundo das memórias, constuindo, assim, um quadro comum de 

uma experiência compartilhada. Play with bubbles constitui-se como a 

rememoração da infância como um espaço partilhado, transgeracional e 

transcultural. 

 

 

3.3.4 – A SORTE NO JOGO: O PASSADO SE ENCONTRA NO PRESENTE.  
 

Todos esses jogos com a memória das bolhas foram positivos durante o 

processo de criação. No entanto, houve a coincidência de haver carros embaixo 

da janela de meu apartamento na cidade do Porto, assim como havia em frente à 

minha casa quando criança.  

Essa coincidência configurou uma oportunidade única para a repetição da 

memória num contexto cotidiano atual, agora em diferido, com a adição dos 

pigmentos para a realização da pintura intencional nos carros.  

A primeira coisa a ser feita foi descobrir a história desses carros que 

estavam abandonados com a proprietária do prédio: o dono havia morrido há 

anos e ninguém da família veio buscá-los. Portanto, os proprietários do prédio 

iriam chamar a Câmara Municipal para retirá-los e autorizaram a realização do 

trabalho com as bolhas [fig. 176]. 
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Fig. 176 – Vista da janela do apartamento, 2013 

 

 A ação foi realizada do alto da janela de meu apartamento e foi registrada 

através de fotografias pelos artistas brasileiros Fabiana Wielewicki Feronha [fig. 

177 e 178] e José Artur Campos [fig. 179]. 

 

 

         Fig. 177 – Play with Bubbles - Porto, 2013 

 



 321 

 

                           Fig. 178 – Play with Bubbles - Porto, 2013 

 

 

                                 Fig. 179 – Play with Bubbles - Porto, 2013 

 

 

        Fig. 180 – Play with Bubbles - Porto, 2013 
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O uso do sabão com o pigmento pareceu pertinente pelo contraste entre o 

antigo, abandonado e sujo com as cores vivas que remetem ao presente.  

Esse trabalho foi a conclusão, dentro desta investigação, das explorações 

da memória episódica com as bolhas de sabão de forma mais direta com o 

contexto em que ela tem sua origem, numa relação mais direcionada ao 

mimetismo. 

A ação foi apresentada como uma narrativa visual proposta como livro [fig. 

181], mostrando desde os carros abandonados, passando pela ação da pintura e 

o momento em que os funcionários da Câmara Municipal vieram retirá-los do 

local, que fica vazio. 

 

 

Fig. 181 – Play with Bubbles – Porto, 2014. 

 

No entanto, após essas ações mais direcionadas à memória seminal, 

buscamos ainda explorar a tipologia dos jogos de Caillois nesses processos 

pictóricos, buscando um distanciamento da memória e focando as reflexões 

acerca do ato de soltar bolhas e suas características simbólicas de representação 

e processuais. Foram realizados trabalhos de intervenção em imagens 

apropriadas de representações com a temática da bolha e dois experimentos em 

vídeo, alterando as formas de vermos a brincadeira com bolhas de sabão, 

normalmente livre e prazerosa, através das características de vertigem (ilinx) e 

competição (agôn). 
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3.3.5 – EXPERIMENTOS COMO JOGOS: MIMETISMO, CONFRONTO E VERTIGEM 
 

Nesta parte iremos relatar os demais experimentos desenvolvidos a partir 

da memória relacionada às brincadeiras de bolhas de sabão. Conforme foi 

apontado no segundo capítulo, a tipologia dos jogos apontada por Caillois serviu-

nos para identificar as possíveis proximidades com os processos criativos em arte 

e permitiu-nos encarar o processo de criação e as obras em si como processos 

de jogo. 

A série de ações Play with Bubbles descritas e analisadas até agora nos 

remetem aos jogos de sorte e acaso (alea), pois se encontram em situações de 

improviso mediante a participação dos jogadores: o jogo é iniciado e não se sabe 

o seu final. Ainda apresenta uma característica de mimetismo pelo fato de ser 

uma ação semelhante às brincadeiras encontradas na memória relatada, uma 

repetição da memória e uma repetição de si mesma em diferentes contextos. 

Durante as ações também encontramos momentos de competição dos 

participantes consigo mesmos e com os demais, ao tentarem fazer as bolhas o 

quanto maiores conseguirem. Gestos de girarem o corpo com os brinquedos que 

faziam várias bolhas nos remetem também as sensações de vertigem, conforme 

vimos nos exemplos apontados no segundo capítulo. 

Desta forma, podemos dizer que a ação pode conter ou é capaz de ser 

alterada de acordo com o que se pretende enfatizar ou ter como resultado 

artístico: na alteração dos movimentos e na atitude dos jogadores. 

Jogar e brincar são ações efêmeras, que acontecem num determinado 

espaço e tempo. Processos de criação e obras de arte também são efêmeras e, 

muitas vezes, são resultantes de ações colaborativas, surgem como rastros de 

gestos performativos. 

No que diz respeito às brincadeiras de bolhas de sabão, a própria 

característica do material e suas propriedades físicas se apresentam como 

efêmeras, a bolha de sabão é 20mil vezes mais fina que um fio de cabelo, ou 

seja, praticamente quase não existe. Ao estourar no ar ou ao pousar sobre uma 
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superfície, é quase imperceptível o seu rastro. Suas qualidades se caracterizam 

por ser instáveis, efêmeras e quase indeléveis. 

Ao adicionarmos pigmentos ao sabão estamos a materializar algo que é 

por sua própria natureza efêmero, como as bolhas e o próprio ato de gerá-las.  

Historicamente, o recurso à bolha surge como um caso particular de 

iconografia das Vanitas, pelas questões que lhe estão associadas: o uso da bolha 

como uma alegoria da morte, do efêmero e da brevidade da vida. O termo Homo 

Bulla (O homem é uma bolha) é citado por Macus Terentius Varro (116 a.C. - 27 

a.C.). Na linha de abertura do primeiro livro Rerum Rusticarum Libri Tres, 

escreveu "quod, ut dicitur, si est homo bulla, eo magis senex" (“pois se, como 

dizem, o homem é um bolha, todo mais é um homem velho”) depois reintroduzido 

por Erasmo em sua Adagia, uma coleção de provérbios publicados em 1572121.  

As Vanitas são representações pictóricas carregadas de ideologia cristã 

sobre os valores espirituais que defendiam o desprezo pelos bens materiais 

enfatizando a insignificância da vida terrena, a efemeridade das vaidades e dos 

prazeres carnais. O termo Vanitas aparece, historicamente, pela primeira vez, na 

Bíblia Sagrada, num versículo do Eclesiastes (Século III), do antigo testamento e 

parte do pressuposto de que tudo fora dos preceitos religiosos vem a ser pura 

vaidade: “Vaidade de vaidades, diz o pregador; vaidade de vaidades, tudo é 

vaidade” (no latim, Vanitas Vanitatum Dixit Ecclesiastes, Vanitas Vanitatum et 

Omnia Vanitas) (Eclesiastes, 1:2).   

O repertório visual que compõe as imagens de vanitas transmite esses 

valores através de metáforas: uma ampulheta para aludir o passar do tempo, uma 

flor murcha para aludir à brevidade da beleza, a vela como substituto da vida. 

Segundo Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (2013), “se trata de conceitos ou 

significados que se veiculam através do olhar, da visualidade, formando parte do 

que se conhece como retórica visual”, são imagens que utilizam recursos da 

linguagem visual para persuadir quem as vê, no sentido de influenciar seus 

comportamentos.  

                                                 
121 Fonte: <http://pre-gebelin.blogspot.pt/2009/01/homo-bulla-vanitas.html> . Consulta: 11/04/2013. 
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Para Sánchez (2013, p. 44), uma das metáforas mais originais que forma 

parte do discurso das Vanitas é a que compara a vida do homem com uma bolha: 

“o tema se conhece com o termo latino homo bulla, ou seja, o homem é como 

uma bolha já que sua vida é igualmente frágil como estas, pois explodem ao tocá-

las”. A comparação da vida do homem às bolhas condiz com o próprio sentido e 

profundidade do conceito vanitas. Sánchez nos esclarece: 

uma aproximação filológica ao termo desvela que a palavra latina vanus, 
da que deriva vanitas, significa oco, vazio, inconsistente, irreal. De fato, é 
um termo que forma parte do vocabulário arquitetônico para fazer 
referência a um oco ou espaço vazio aberto em um muro. O termo 
hebreu que se utiliza em Eclesiastes, hebel, que se traduz por vanitas na 
Vulgata, complementa este sentido já que se traduz no castelhano por 
irrealidade, vazio, inconsistente, fumaça ou vapor (SÁNCHEZ, 2013, p. 
44) 

. 

Portanto, a bolha, acompanhada dessas características e significados 

metafóricos que ressaltam a fragilidade e inconsistência da vida humana, a 

transitoriedade da beleza e a inevitabilidade da morte, é encontrada em várias 

pinturas do século XVI e XVII [fig. 182]. 

 

 
                          Fig. 182 – David Bailly, Self-portrait with Vanitas Simbols (164-) 
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Com base nesse aspecto simbólico da bolha e o encontro com a sua 

representação pictórica nas Vanitas, foi realizado uma série de pinturas através 

da apropriação de algumas imagens. 

No processo criativo de Play with Bubbles o ato de soltar bolhas foi 

assumido como um ato de pintura, o pintar sem tocar na tela, o pintar com tinta e 

ar, através do repouso da bolha sobre a superfície, e não no friccionar do pincel 

sobre a tela. As ações pictóricas aqui se assemelham aos processos de dripping, 

de gotejamento e de repouso das bolhas. Não se trata de uma representação 

pictórica da bolha como nas Vanitas, mas uma bolha que se autorrepresenta na 

tela, uma autorrepresentação da sua morte.  

Ao pensar nesse jogo entre representação e autorrepresentação, entre 

uma forma “clássica” de pintura e uma forma “performativa” de pintura, entre o 

passado e o presente, entre o estático e o gestual, realizamos alguns 

experimentos a partir da apropriação dessas imagens [fig. 183]. 

 

 
             Fig. 183 – Play with bubbles / Play with art I, 2012 
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São experimentos voltados para o ato de soltar a bolha e a sua 

autorrepresentação pictórica sobre o papel denominados por Play with Bubbles / 

Play with Art (2012-2013). Foram selecionadas algumas reproduções de pinturas 

que tratassem o ato de soltar bolhas de sabão como tema principal. Através dos 

múltiplos das imagens, foram inseridas várias bolhas, com adição de pigmento 

branco e preto, de forma crescente, onde, através de “frames” separados, 

demonstrasse e reconstruísse o movimento da brincadeira com as bolhas, uma 

espécie de ilusão e mimetismo dos gestos [fig. 184]. 

 
             Fig. 184 – Play with bubbles / Play with art II, 2012 
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Posterior a estes trabalhos, ainda a pensar sobre o ato de soltar bolhas 

como ato de pintura, somado à intervenção em imagens que representam este 

ato, foram selecionadas reproduções fotográficas do artista Jackson Pollock ao 

realizar suas action paintings, pelo fato do processo da pintura performativa ter, 

processualmente, Pollock como um dos seus precursores.  

Nesses dois trabalhos foram apagadas as áreas em que havia sua pintura 

na fotografia e foram inseridas impressões das bolhas com pigmento [fig. 185]. 

Tais imagens foram selecionadas justamente pelo fato de os processos utilizados 

na performance de Pollock serem muito semelhantes ao do ato de soltar bolhas, 

uma espécie de dripping, o pintar sem tocar o suporte.  

 
   Fig. 185 – Play with bubbles / Play with art II, 2012 

 

 Com Pollock temos uma ênfase no processo de criação e execução da 

obra e não somente nos seus resultados. Nas ações colaborativas Play with 

Bubbles temos uma pintura gestual e performativa em eventos de execução 

aberta à participação. Temos um cruzamento de elementos performativos na 

pintura e elementos pictóricos na performance. As action paintings de Pollock são 

referência no que diz respeito aos processos do fazer artístico: a tela está sobre o 
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chão, pintar sem tocar na tela, os gestos pictóricos constituídos como uma 

coreografia improvisada. Temos a tela como um cenário para atuar, a tela não 

contém mais uma imagem, mas um acontecimento (ROSENBERG, 1966, p. 93). 

Após a Segunda Guerra Mundial, um número de pintores em diferentes 

partes do mundo, como o Grupo Gutai (Japão), Jackson Pollock (Nova Iorque) 

Yves Klein (Paris), Niki de Saint Phalle (Paris/Nova Iorque) Ana Mendieta e 

Janine Antoni (Nova Iorque) começaram a atacar a pintura com o pressuposto 

fundamental de editar as maneiras como era feita através de gestos ao mesmo 

tempo tanto agressivos e brincalhões. Muitos artistas passaram a dar a 

importância para o próprio ato criativo e fizeram pinturas que resultaram dessas 

ações. Numa fronteira entre pintura e performance, há o misto de acaso e 

participantes recrutados como co-criadores da obra.  

 A propósito dessas questões, apenas citaremos como exemplo a obra 

Painting Made by Dancing (1961) [fig. 186] de Niki de Saint-Phalle e Robert 

Rauschenberg. 

 

 

Fig. 186 – Niki de Saint-Phalle e Robert Rauschenberg, Painting made by dancing, 1961 

 

Essa pintura consistiu em colocar bolsas de tinta por debaixo da tela e no 

convite a pessoas para dançarem sobre essa superfície. Mediante os movimentos 
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da dança as bolsas estouravam e criavam a pintura: a tela é o resultado de um 

acontecimento. 

Embora esses trabalhos realizados sobre reproduções de fotografias de 

Pollock em ação ou em pinturas figurativas que representam pessoas brincando 

com bolhas de sabão sejam quase que ilustrativos, os temos como uma postura 

assumida de serem trabalhos mais paródicos e irônicos, aqui vistos como 

estratégias criativas e experimentais. Tratam de trabalhos que jogam, de forma 

irônica, com a ilusão e o disfarce mediante a substituição do dripping pelas 

bolhas, uma forma de citar uma referência processual artística, Pollock, através 

da intervenção de algo que se assemelha em processos gestuais. 

Os trabalhos relacionados com as bolhas finalizam-se com a criação de 

duas videoperformances, uma voltada à busca da vertigem e outra buscando uma 

situação de confronto mediante o seu dispositivo de exposição. 

Baseado nos processos que definem os jogos de vertigem como 

aceleração do movimento em crescente e a perda do fôlego que gera uma 

instabilidade física momentânea, exploramos essas variantes processuais no ato 

de soltar bolhas. 

O primeiro vídeo, Play with Bubbles I [fig. 187], consiste numa ação de 

aceleração do movimento, em soprar até perder o ar, o que gera uma quantidade 

excessiva de bolhas e faz com que elas não se estourem, pois elas vão se 

acumulando umas sobre as outras. A ação foi feita sobre uma superfície e um 

fundo branco neutro, a escolha da roupa também foi pela cor branca e foi 

adicionado pigmento azul ao sabão para as bolhas estarem mais destacadas. 

Num ambiente neutro, frio, com iluminação hospitalar desviamos a ação 

prazerosa e leve da brincadeira infantil para uma ação fria e vertiginosa através 

da automatização do movimento. 

O tempo da ação é definido pela tentativa de fazer o máximo de bolhas, o 

mais alto que puder, dentro do limite físico e da capacidade de continuar a soprar. 

O resultado da ação mostra quase um total apagamento de quem está a atuar e 
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mostra, após uma tentativa de superação e de prova, quase que como uma 

obsessão, a desistência e parada da ação após a perda do fôlego122.  

 

 
     Fig. 187 – Play with Bubbles I, 2014, videoperformance, 11’30” 

 

Por fim, outro trabalho em vídeo buscou, mediante o uso de duas 

projeções, apresentar uma situação de confronto de uma pessoa consigo mesma 

ao fazer bolhas de sabão grandes. O vídeo Play with Bubbles II [fig. 188] 

configura uma sequência de movimentos que, ao estarem frente a frente, 

sugerem uma ação de duelo, tal como vimos nos exemplos de agôn.  

 

                                                 
122 As videoperformances Play with Bubbles I  e Play with Bubbles II estão inseridas nos anexos integrados 
da tese.  
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      Fig. 188 – Play with Bubbles II, 2014, videoperformance, 3’05” 

 

 Na ação, dois jogadores vestidos com roupas de cor negra se fundem com 

o cenário em que se encontram, onde somente as cabeças e mãos são visíveis, 
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dando ênfase às bolhas. Entre um movimento e outro, entre um ataque e outro, 

os jogadores surgem e desaparecem por meio de transições ao negro, onde a luz 

atua como propulsora da jogada. 

 Neste vídeo [fig. 188], temos o ato de soltar bolhas compreendido como 

um ato de jogo/confronto a estabelecer também uma correspondência entre dois 

domínios performativos. Há uma relação conflituosa entre jogo/confronto e o jogo 

livre das bolhas onde a intenção e o contexto da ação são diferentes, e os meios 

são iguais.  

Desta forma, tal como foi feito com as primeiras ações coletivas apontadas 

no início deste capítulo, numa distinção geral, ao identificarmos uma ação pela 

relação entre INTENÇÃO + MEIOS + CONTEXTO, temos: 

• Jogo das bolhas -(lúdico/infantil + sabão/água/brinquedo + jogo livre);  

• Desenho / Pintura - (duelo/confronto + sabão/água/bastão + competição); 

 

O video Play with bubbles II vai buscar elementos de um campo 

performativo (o gesto, a intenção de atacar/recuar) e condensa-o em outro, na 

memória infantil do jogo das bolhas. Estabelece aqui também as fronteiras entre 

as correspondências de projeção, pragmática e de esquema apontadas 

anteriormente. 

 

 

3.3.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de experimentações denominadas Play with Bubbles buscou, 

através da repetição e reiteração, atualizar a memória do jogo infantil em 

contextos criativos colaborativos ou de forma isolada.  

A memória do jogo foi atualizada em processos de jogo, tanto no que diz 

respeito à dinâmica lúdica e exploratória do processo de criação, cujas regras são 

criadas durante o fazer artístico, mas também explorando as características dos 

jogos nas suas diferenças conceituais. O processo criativo foi compreendido 
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metodologicamente com base na criação de cenários exploratórios de Catharina 

Dyrssen.  

A partir da análise protocolar e identificação de pontos de interesse 

potenciais para a exploração artística os projetos foram se configurando em 

diferentes sentidos: na repetição da ação, no deslocamento da efemeridade da 

bolha para a sua materialização e permanência no suporte, transformando este 

ato lúdico em um ato de pintura, em propostas colaborativas e em propostas 

individuais, distanciando-se da memória seminal e explorando outras 

possibilidades processuais e estéticas desse mesmo ato. 

Nas ações coletivas, num misto de mimetismo e acaso, pudemos identificar 

os elementos ilocucionários e perlocucionários, de como a ação é realizada e o 

efeito que ela tem. Compreendemos que o interesse pelo prazer numa ação 

improdutiva é ativado pela memória do jogo que se configura como um espaço 

compartilhado transcultural e transgeracional.  

A ação, por sorte e coincidência, pôde ser rememorada poeticamente 

através da sua repetição mais próxima à memória seminal: fazer bolhas de sabão 

sobre carros. A repetição de seu como uma ação diferida também através da 

adição de pigmentos ao sabão. 

Vimos ainda que foi possível realizar outras experimentações da ação 

como jogos poiéticos que buscassem contrapor as características de jogo livre e 

prazeroso através de aceleração dos movimentos na busca da vertigem e como 

um duelo, confronto ou competição proposta através de meios expositivos. 
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3.4 – PLAY WITH FIRE  

 

Esta parte da componente experimental irá refletir sobre a série de 

trabalhos intitulados Play with Fire. São exercícios de criação que têm como base 

as memórias referentes às brincadeiras com fogo em momentos isolados e 

coletivos com amigos. Primeiramente serão apresentadas as memórias e, em 

seguida, serão apresentados trabalhos de alguns artistas que utilizam o fogo em 

seu processo criativo. Na sequência serão relatados os processos de criação 

acompanhados das reflexões sobre o jogo profundo de Clifford Geertz e sobre o 

acidental e os limites do controle em processos performativos pictóricos que 

envolvem o fogo ou o ato de queimar como seu princípio técnico.  

Por fim, apresentamos o desenvolvimento de uma oficina sobre as 

memórias processuais relacionadas à queima de fósforos como processo de 

desenho na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás – 

Brasil, onde, para além da partilha dos experimentos baseados nas memórias 

com fogo componentes dessa investigação doutoral, foram apresentados 

processos criativos contemporâneos (últimos dez anos). Nesse workshop 

buscamos provocar um debate acerca dos processos performativos na produção 

contemporânea do desenho e estimular os estudantes de licenciatura em Artes 

Visuais e Design a adotarem o uso de suas memórias pessoais em seus 

processos de criação. Com isto, pretende-se também mostrar a pertinência 

metodológica desta tese na possibilidade de aplicação dos seus conteúdos a 

contextos pedagógicos. 

 

 

3.4.1 – MEMÓRIAS DO FOGO 

 

 Os trabalhos desenvolvidos na série Play with Fire têm por base as 

memórias seminais abaixo relatadas:  
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Lembro-me que quando tinha 9 ou 10 anos pintava sobre placas 

de isopor (esferovite) na aula de pintura. Um dia coloquei fogo 

em um pequeno pedaço para ver como seria e deparei-me com a 

surpresa da “desmaterialização” desse material através do fogo. 

Por fim, acabei queimando uma pintura inteira somente por ter o 

prazer de ver sumir aquele trabalho que não havia gostado. No 

caso deste material, o objeto praticamente desaparecia. 

 

Outro material que, quando criança, gostava de derreter eram os 

tubos de caneta da marca Bic. Usávamos esses tubos para 

confeccionar apontadores de lápis caseiros. Queimava também os 

lápis de cera que eu tinha. Lembro-me de uma vez eu ter colocado 

fogo num bastão de giz de cera e ficar a ver pingar a cera 

derretida sobre o meu caderno de desenho fechado, que quase foi 

queimado. Tenho até hoje este desenho (um retrato feminino) que 

foi “salvo” por um susto através do grito de minha avó que me 

fez sair do “transe” e apagar o fogo. Eu fazia vários círculos 

repetidos, concêntricos, com várias cores. Lembro-me que havia 

lápis de cera que permaneciam queimando sobre a superfície, 

faziam borbulhas e que havia outros que assim que pingavam já 

se apagavam-se e solidificavam-se. 

 

Os travesseiros velhos e os colchões que encontrávamos na rua 

eram materiais divertidos para serem queimados, pois criavam 

uma textura orgânica que variava de acordo com sua espessura. 

De acordo com o tamanho e a quantidade, gerava uma fogueira 

que fazíamos num antigo e abandonado “centro de recuperação” 

para mulheres com problemas mentais que foi habitado por um 

amigo e sua família que eram “moradores de rua”. 
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O grupo de memórias relacionadas às brincadeiras com fogo contém uma 

variedade de episódios que são possíveis de serem restaurados em processos 

criativos. No entanto, foram selecionados os momentos em que os lápis de cera 

eram derretidos devido às pinturas que eram geradas mediante um prazer 

estético e uma relação de perigo com a chama. 

 

 

3.4.2 – O FOGO NA ARTE: EXEMPLOS PONTUAIS 

 

Antes de nos dedicarmos às experimentações produzidas nesta parte da 

componente experimental, cabe ressaltar que o fogo e o ato de queimar tem sido 

alvo de interesse de alguns artistas em sua produção desde os anos 1960 com 

Yves Klein até os anos 2000 com Steven Spazuk, Georg Dokoupil e Monobrow. 

Nos anos 1960, Yves Klein produziu uma série de trabalhos realizados 

mediante a ação do fogo [fig. 189 e 190], seja através de fogos de artifício, de um 

maçarico ou de estruturas semelhantes a fogões industriais. São meios que o 

artista usa para refletir sobre o divino, o imaterial e o transcendental. 

 

  

                                Fig. 189 – Yves Klein, Fire Paintings, 1961 
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  Fig. 190 – Yves Klein e Werner Ruhnau por detrás da Parede de Fogo, 1961 

 

Já o artista de rua Monobrow (Rússia, 1987) pesquisa em livros os retratos 

de soldados que lutaram por seu país. Ele desenha esses retratos em escala 

ampliada com o uso de gases sobre painéis de madeira cobertos com gasolina 

que são queimados mediante a explosão de um artefato incendiário conhecido 

como coquetel molotov.  

 
 Fig. 191 – Monobrow, Eternal Flame, 2011 
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Seu projeto denominado Eternal Flame (2011) [fig. 191] faz referência aos 

70 anos da Segunda Guerra Mundial, na qual muitos soldados morreram 

queimados. Seus painéis incendiados são expostos em construções 

abandonadas. O fogo é utilizado como meio para uma reflexão política e histórica. 

Outros dois artistas que trabalham com imagens geradas pelo fogo são o 

canadiano Steven Spazuk (Canadá, 195-) e o russo Georg Dokoupil (Rússia, 

1954) que utilizam a fuligem para criarem composições figurativas, geralmente 

representações da figura humana e retratos. As manchas geradas pela chama de 

uma vela ou de uma tocha são controladas pela distância e pelos movimentos da 

mão que a controla e, no caso de Spazuk [fig. 192 e 193], são trabalhadas com 

ferramentas pontiagudas para a remoção que geram linhas na composição. 

Spazuk trabalha também com fragmentos da imagem, a qual é constituída por 

várias peças, como num mosaico. O fogo aqui é usado como um material que 

substitui os convencionais como o grafite e o carvão, na busca de experimentação 

processual em desenho. 

            
 Fig. 192– Steven Spazuk, Untitled,                 Fig. 193 – Steven Spazuk, Self 

              2006                                                                  portrait, 2007 
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                                       Fig. 194 – Georg Dokoupil,  
                                               Leopard,  2007 
 

Esses artistas, através de um maior ou menor controle da chama, numa 

relação mais intimista e menos perigosa como em Dokoupil [fig. 194] e Spazuk, 

ou na explosão e queima vistas à distância em Monobrow, ou até mesmo 

utilizando equipamentos como um lança chamas e em situações de perigo para o 

artista em Klein, o fogo se encontra como mais um meio performativo em 

processos de desenho. 

Veremos, no processo experimental da série Play with Fire, que a relação 

com o fogo passou de algo que era perigoso na infância – passando a ser mais 

intimista na sua rememoração – para a busca do aumento do perigo mediante a 

alteração da quantidade de chamas durante o ato de derreter lápis de cera, agora 

substituídos por parafina em flocos. 

 

 

3.4.3 – REPETIÇÃO E REMEMORAÇÃO – RELAÇÕES COM O FOGO 

 

Os primeiros experimentos a partir dessa memória tiveram como objetivo 

buscar aproximar-se ao máximo aos círculos concêntricos que eram feitos quando 

criança. Foram elaborados trabalhos com círculos isolados e outras composições 
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com a repetição dos mesmos, com dois tipos de lápis de cera: um que permite 

uma chama enquanto aceso e outro que somente derrete-se e volta ao seu 

estado anterior sem a permanência da chama [fig. 195 a 197].  

 

 
       Fig. 195 – Play with Fire (primeiros experimentos), 2012 

 

 

               Fig. 196 – Play with Fire (primeiros experimentos), 2012 
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       Fig. 197 – Play with Fire (primeiros experimentos), 2012 

 

Durante esse ato de rememoração da repetição dos círculos surgiram 

vislumbres de memória visual de uma colcha feita por minha avó paterna [fig. 

198], que era usada em minha cama quando criança e que tenho até hoje no 

Brasil. Pensei na relação entre a colcha que aquece a cama e a chama do fogo 

quando estava no ateliê a trabalhar durante o inverno na cidade do Porto e fiz 

quatro fragmentos da colcha com o lápis de cera sobre tela [fig. 199 e 200]. 

 

     
          Fig. 198 – Colcha de tricô  Fig. 199– Não brinque com fogo, 2012 
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Fig. 200 – Não brinque com fogo (detalhe), 2012 

 

A cama e a colcha eram objetos que tinham relação direta com as 

ações de queimar. Minha avó sempre dizia: “quem brinca com 

fogo faz xixi na cama à noite” - eu tenho a lembrança de fazer 

xixi na cama até os 10 anos. Há uma ligação entre os materiais 

queimados e os resultados estéticos: os lápis de cera com os 

círculos concêntricos e a estrutura formal da colcha de tricô, os 

colchões queimados na rua com os amigos e o colchão molhado 

pelo xixi durante a noite em consequência do brincar com o fogo, 

segundo minha avó. 

 

Esses experimentos foram fundamentais para identificar o que movia essas 

ações de queimar objetos: o fascínio estético e o perigo na relação com o fogo, 

bem como o fato de ter que se esconder para fazer algo que era proibido. No 

entanto, a escala da chama do fogo presente na infância já não provoca as 

mesmas sensações para o adulto. Para isso o processo da queima foi invertido e 

sua escala foi aumentada, conforme veremos no próximo tópico. 
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3.4.4 – DA CHAMA À LABAREDA – O JOGO PROFUNDO E A BUSCA PELO PRAZER DO RISCO 

 

O filósofo inglês Jeremy Benthan cunhou o conceito de “jogo profundo” 

(deep play) para designar os jogos nos quais “as apostas são tão altas que, da 

perspectiva utilitarista, é irracional que os homens se engajem neles” (BENTHAN 

apud GEERTZ, 1973, p. 432). Clifford Geertz irá desenvolver esse conceito ao 

analisar a briga de galos balinesa, sobre sua ilegalidade em Bali desde a 

proclamação da república. Essa briga de galos é vista como um desperdício de 

tempo e dinheiro que poderia ser melhor aplicado no país, vendo-a como uma 

ação “primitiva”, “atrasada”, “não progressista” e que não combina, em geral, com 

uma nação ambiciosa (GEERTZ, 1973, p. 280). Geertz ressaltou que o dinheiro 

investido pelos balineses era o que gerava as brigas, o que importava era o que 

ele fazia acontecer, quanto mais dinheiro, mais acontecia. 

Longe de analisarmos profundamente as questões sociais defendidas por 

esses autores, nos preocuparemos somente com o que o termo “jogo profundo” 

pode colaborar para a reflexão desse grupo de trabalhos cuja memória da infância 

provém dos momentos de interação com o fogo. 

Richard Schechner, no texto Play do livro Performance Studies: an 

introduction (2002), ressalta que jogar pode ser física e emocionalmente perigoso. 

No entanto, ele afirma que as características comuns do jogo como a de ser um 

ato de “diversão”, “voluntário”, “efêmero” ou uma “atividade de lazer” podem 

mascarar os perigos do jogar. Com isso ele cita: “a maior diversão no jogar, 

quando há divertimento, está em brincar com o fogo, em pular sobre a cabeça de 

alguém” (in LIGIÉRO, 2012, p. 96), e remete essas ações ao “jogo profundo”, ou 

seja, o jogo no qual os riscos para o jogador se sobressaem às potenciais 

benesses. Os trabalhos de Yves Klein já abordados anteriormente são exemplos 

dessa relação com o perigo na manipulação do lança chamas, enfatizado pelas 

fotografias que mostram a presença de bombeiros ao lado do artista, evitando um 

acidente grave [fig. 201]. 
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                               Fig. 201 – Yves Klein, Fire Paintings, 1961 

 

Schechner irá exemplificar esse tipo de jogo citando atividades como 

escalar montanhas e corrida de automóveis, ou seja, atividades de riscos físicos e 

psicológicos extremamente altos. O jogo profundo é completamente absorvente e 

é próximo do que Schechner chama de “jogo obscuro” (dark play): brincar com 

fogo, quebrar as regras, sair com o assassino, o jogar que enfatiza o risco, a 

trapaça e a emoção pura (idem). 

Tal como vimos na descrição da memória das ações de brincadeiras com 

fogo na infância, podemos identificá-las como momentos de jogos profundos ou 

jogos obscuros justamente por essas características de quebrar as regras 

(proibido brincar com fogo) e por carregar uma forte emoção relacionada ao medo 

de se queimar somada ao prazer do risco e da destruição de algo. 

Durante o processo de criação em ateliê, nos primeiros exercícios de 

rememoração dos atos de queima dos lápis de cera, buscou-se a repetição de 

forma mais próxima da imagem seminal: os círculos concêntricos em diversas 

cores. Esse processo permitiu identificar que a relação com a chama do fogo já 

não gerava o mesmo medo e tensão como na infância. Com isso, rompeu-se com 

as regras da imitação para buscar uma experiência que melhor se aproximasse 

da intensidade das emoções geradas na interação com o fogo. Mais que fazer 
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círculos com os lápis de cera, a relação com a chama tornou-se clara como 

essência da codificação de tal memória. 

Desta forma, inverteu-se o processo da queima [fig. 202 a 205]. Ao invés de 

derreter o lápis de cera deixando pingar gota a gota sobre o suporte, foi espalhada 

parafina em flocos sobre a superfície, polvilhado pigmento e adicionou-se um líquido 

solvente inflamável. Em seguida ateou-se fogo e, na medida em que a parafina era 

derretida, o pigmento misturava-se mediante o manuseio do suporte123. 

 
                                      Fig. 202 – Processo – Play With Fire, 2013 

 

 
                                      Fig. 203 – Processo – Play With Fire, 2013 

                                                 
123 Para melhor compreensão do processo, ver o DVD em anexo, Vídeos-Processo. 
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                    Fig. 204 – Processo – Play With Fire, 2013 

 

 
                    Fig. 205 – Processo – Play With Fire, 2013 

 

Ambos momentos, na infância e no seu comportamento restaurado, são 

vistos como jogos obscuros privados, conhecidos apenas por um jogador solitário 

e são também subversores da ordem, dissolvem as barreiras e quebram suas 

próprias regras. Essas características podem fazer com que o jogo em si corra o 
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risco de ser destruído: o excesso de solvente, um movimento brusco ou mais 

acentuado, um descuido podem provocar um acidente físico ou estético. 

Abaixo apresentamos alguns resultados dessa inversão processual. 

 

 
  Fig. 206 – Play with Fire - Castanho, 2013 

 

 
                      Fig. 207 – Play with Fire - Castanho (detalhe), 2013 
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  Fig. 208 – Play with Fire - Encarnado, 2013 
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             Fig. 209 – Play with Fire - Encarnado (detalhe), 2013 

 

 
   Fig. 210 – Play with Fire - Verde, 2013 
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          Fig. 211 – Play with Fire - Verde (detalhe), 2013 

 

 
    Fig. 212 – Play with Fire - Azul, 2013 

O que interessa nessas ações não é o fogo em si, mas o que ele faz 

acontecer e, quanto mais ou menos fogo, mais ou menos acontece. Embora essa 
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atividade seja, parcialmente, incerta e incontrolável, o controle da quantidade de 

parafina e do líquido inflamável permite certo controle sobre os resultados. No 

entanto, uma das coisas que se busca com esse trabalho é o prazer pelo incerto, 

pela dúvida acerca do resultado final e os breves estados de transe durante o ato 

de pintura com o fogo: a emoção da beleza e do perigo da pintura. 

 

3.4.5. REMEMORAÇÃO COLETIVA – PARTILHANDO A MEMÓRIA EM CONTEXTO EDUCATIVO 

  

No ano de 2012 foi ministrado um workshop no evento Desenha! realizado 

pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, na cidade de 

Goiânia, Brasil. Este evento é um projeto de extensão universitária do curso de 

Artes Visuais da UFG que pretende estimular e discutir práticas e conceitos do 

desenho hoje e seus diálogos com outras áreas das artes e de conhecimento. 

Abaixo apresentamos a proposta elaborada para o evento: 

 

PROPOSTA 
“Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem 
renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Contudo, 
quem compreende a mente humana sabe que nada é tão 
difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já 
experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada; 
apenas trocamos uma coisa por outra” (FREUD, 1970, p. 
136). A oficina propõe uma reflexão sobre memória da 
infância e processos de criação e formas não convencionais 
de desenho/pintura na arte contemporânea. Trata-se 
de uma ação de desenho com fogo, onde discutiremos 
linguagem e refletiremos sobre a performatividade do 
desenho, sobre contradições entre a rapidez e lentidão no 
ato de desenhar e sobre uma linha que não é a própria 
inscrição do artista, mas a memória do fogo.  

 
 
 A oficina foi concebida com base na memória processual relacionada às 

brincadeiras com os palitos de fósforo na inscrição dos nossos nomes no chão do 

quintal. 
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Quando tinha cerca de 9 anos, eu e um amigo pegávamos 
escondido dos nossos pais caixas de fósforos para sempre poder tê-
los quando quiséssemos brincar com fogo. Criamos uma 
competição onde tínhamos que escrever nossos nomes no chão do 
quintal do meu vizinho com fósforos lado a lado que queimavam 
em sequência com a faísca do anterior. Ganhava quem escrevesse 
o nome completo primeiro. Como eram necessários muitos palitos, 
começamos a roubar no mercado que havia perto de casa. Era um 
misto de sensações de risco: roubar e queimar. Não me lembro 
exatamente como descobrimos a marca que o fósforo deixava no 
chão quando era aceso e estava sobre a superfície. Fazíamos as 
letras com os palitos pertos uns dos outros, pois o divertido da 
competição era também vê-los acender na sequência, em um só 
gesto. Acendíamos o primeiro e os outros acendiam sozinhos. 

 
 

 Essa memória processual foi incorporada ao processo de criação 

partilhado em um contexto educativo. Assim como os demais processos, esta 

ação também foi primeiramente rememorada em ateliê em desenhos com linhas 

simples e em tamanho próximo ao das letras dos nomes escritos na infância, 

usando o papel como suporte [fig. 213]. 

 

 

                    Fig. 213 – Play with Fire, Experimentos com fósforos, 2012 
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Ao preparar a oficina, pensamos na sequência da queima dos fósforos, a 

quantidade de palitos e as possibilidades de desenhos a serem feitos em maior 

complexidade de linhas. Foram feitos alguns experimentos utilizando os desenhos 

feitos com uma linha só, as cabeças de bisões feitas por Picasso [fig. 214]. 

 

  
             Fig. 214 – Play with Fire, Experimentos com fósforos, 2012 

 

Durante a produção desses desenhos pode-se verificar a grande 

quantidade de tempo (horas) dedicada ao processo de colocar os palitos lado a 

lado, a sobreposição de linhas e o espaçamento ideal para que a queima não seja 

interrompida após o seu início. A escolha desses desenhos de Picasso se deu 

pela sua técnica de linha contínua que condiz com a queima em sequência, mas 

também pela contradição entre a rapidez do desenho deste artista com a 

demanda de tempo necessária para o preparo dos fósforos. 

A oficina procurou apresentar uma série de trabalhos de artistas que 

utilizaram outros meios técnicos para a produção de seus desenhos, mais 

relacionados à performatividade para refletirmos sobre as possibilidades e 

experimentações processuais na produção contemporânea artística. Os exemplos 
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foram desde Jackson Pollock, Yves Klein, Chuck Close, Janine Antoni e Rebecca 

Horn até artistas com trabalhos mais recentes como os russos Georg Dokoupil e 

Monobrow e o canadiano Steven Spazuk.  

Em seguida foi apresentada a reflexão conceitual da produção artística 

referente a esta investigação doutoral, como as relações do performativo no 

desenho, as transferências-de-uso e o comportamento restaurado incorporado 

aos processos criativos. 

A experimentação com a técnica dos fósforos foi proposta como um jogo 

composto por um dado com números de 1 a 3, um papel A0 e 60 caixas de 

fósforo. Os participantes deveriam jogar o dado, o número sorteado correspondia 

a quantidade de caixas de fósforo que ele deveria usar na construção da 

composição sobre o papel. Após a sua composição, outro participante jogava o 

dado e dava sequência ao que o anterior havia criado sem dialogar verbalmente 

sobre o desenho que estava a ser feito. O jogo propunha a criação de uma 

composição coletiva através da percepção da jogada anterior. O fim do jogo se 

dava quando acabavam as caixas de fósforo, não havia vencedor. 

 

   
   Fig. 215 – Oficina – experimentações, FAV-UFG, 2012 
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                             Fig. 216 – Oficina – jogo dos fósforos, FAV-UFG, 2012 

 

 
      Fig. 217 – Oficina – Composição coletiva, FAV-UFG, 2012 

 

 Finalizado o jogo, foi feita a queima dos fósforos e registrado em vídeo. 

Todos os grupos acompanharam o processo da queima para verificar se havia 

muitas pausas devido ao espaçamento dos fósforos. Os participantes, ao final, 

disseram que não se preocuparam muito em criar um desenho figurativo 

reconhecido. A percepção visual e leitura do resultado foram após a queima onde 

eles tentaram encontrar algumas figuras. 
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3.5. A REMEMORAÇÃO COMO UMA INSTRUÇÃO – O DESENHO COMO 

SUBSTITUTO DA AÇÃO 

 

  

 O último grupo de trabalhos são desenhos que instruem uma ação que tem 

origem também na memória da infância: seja a instrução para um jogo ou para 

uma ação de má conduta. São memórias episódicas marcantes por serem atos 

codificados, acompanhados de uma ameaça ou uma consequência penosa, seja 

dos familiares ou da direção do colégio. Diferente dos outros trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da tese, cuja rememoração se deu pela repetição das 

ações físicas (memória processual), essas lembranças foram rememoradas em 

processos artísticos que exploraram o desenho como substituto da ação. Desta 

forma, a reflexão sobre esses trabalhos terá por base os desenhos protocolares - 

como atos diretivos (SEARLE, 1979) e como proto-performances (SCHECHNER, 

2002), sobre o performativo feliz e infeliz (AUSTIN, 1962a) e o contágio motor. 

 Recorremos aos autores da filosofia da linguagem, Austin e Searle, pelo 

fato de que os desenhos de instrução são compreendidos como enunciados 

performativos. Essa compreensão, baseada no entendimento de que os atos de 

fala são atos performativos, onde todo dizer é um fazer (AUSTIN, 1962a), é 

associada ao desenho como realização e também desvio de uma ação. Essa 

ação representada no desenho corresponde a um performativo infeliz, pelo fato 

do autor não estar em posição de efetivamente realizar tal ato, por não conseguir 

ou não querer realizá-lo, formulando seu enunciado como forma de completar e 

desviar o ato pretendido. 

 

 

3.5.1. JOGO DO CORDÃO 

 

 Jogos são atividades em que as crianças exercitam suas capacidades 

cognitivas e motoras, desenvolvem sua sociabilidade através das trocas 

simbólicas em momentos de cooperação, além de desfrutarem de momentos de 
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prazer individual e coletivo. Muitos dos jogos possuem regras ou etapas que 

devem ser seguidas em uma sequência definida para que sejam acompanhados 

do sucesso (ludus). Um desses jogos é o popularmente conhecido como cama de 

gato, onde dois participantes vão configurando tramas nas mãos com um círculo 

de feito com cordão ou barbante. 

 

O jogo do barbante era muito comum no colégio onde estudava. 
Brincávamos durante o intervalo ou quando havíamos terminado 
os exercícios durante a aula. Os professores geralmente 
autorizavam a brincadeira, pois não se fazia barulho, era 
silencioso. Podíamos jogar sentados com o colega que sentava ao 
lado ou à frente e não atrapalhávamos os que ainda continuavam 
a fazer os exercícios de sala de aula. Era um jogo muito simples e 
democrático, qualquer um poderia ter um pouco de cordão, que era 
o único material necessário para que a brincadeira ocorresse. O 
jogo era desafiador, pois cada passo tinha que ser feito 
corretamente para que o próximo jogador pudesse dar sequência 
na trama sem que essa criasse um emaranhado. A correta 
sequência dos movimentos era fundamental para que a 
configuração do fio estivesse passível de uma nova jogada. O jogo 
não tinha fim, caso os jogadores soubessem dar sequência na 
trama. 

  

 

 A partir dessa memória, foi feita uma sequência de 16 desenhos 

instrucionais em formato A3 que explicam como são os movimentos necessários 

para o jogo aconteça [fig. 218]. 

 Os desenhos são uma apropriação de uma sequência disponível na 

internet que foi elaborada para ensinar crianças. No entanto, identificamos 

dificuldades encontradas na compreensão de tais instruções pela imprecisão e 

detalhamento dos movimentos. 
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    Fig. 218 – Jogo do cordão, 2013 

 

 Esse trabalho é pensado para ser exposto juntamente com vários cordões 

para que os participantes possam seguir as instruções visuais do jogo. As 

instruções se apresentam como um guia que facilita a compreensão do jogo, no 

entanto, não deixam claro quando é a vez de cada jogador (não há a distinção 

dos jogadores como, por exemplo, no uso de tonalidades diferentes de pele) e os 

desenhos não são tão precisos quanto aos movimentos finos e posicionamento 

dos dedos na elaboração da trama. 
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                                          Fig. 219 – Projeto expositivo de Jogo do cordão, 2013 

 

 Aqui o desenho é visto como um ato performativo, no sentido de que as 

instruções de uso são apresentadas como jogos mentais entre o exequível e o 

impossível: há a possibilidade de pensar e imaginar aquilo que é anunciado ou 

realmente executar tais instruções. Quem conhece o jogo consegue identificar 

nas instruções os movimentos do jogo e também as suas fragilidades. Ao final do 

último desenho, os jogadores ficam sem informações de como seguir com a 

próxima jogada e, portanto, devem partir para a exploração em conjunto, num 

sentido mais colaborativo de compreensão do jogo. 

 

 

3.5.2 – GOOD CHILDHOOD – GUIDEBOOK: 13 LESSONS OF SANITY – O ATO FINGIDO E OS 

PROTOCOLOS DE UMA AÇÃO 

 

O último grupo de trabalhos experimentais desenvolvidos nessa 

investigação corresponde a uma série de memórias episódicas isoladas que não 

são dizem respeito a processos e técnicas manuais, bem como ações físicas que 

foram incorporadas a processos do desenho conforme vimos nos Maleáveis e nos 

trabalhos da série Play with Bubbles e Play with Fire.  

Aqui, cada memória episódica isolada foi rememorada através de uma 

encenação voltada para a representação em desenhos protocolares. O fato de 

serem ações perigosas e, até certo ponto, antiéticas, contribuiu para o 
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deslocamento da rememoração da ação para o desenho, como um ato fingido, 

conforme veremos. 

O ato performativo no desenho é definido como a citação ou reiteração de 

atos fortemente codificados pelo ponto de vista semiótico e social. É um modelo 

de conduta apreendido inicialmente e que influencia o comportamento atual, 

porque seus esquemas se armazenam na memória e são atualizados e aplicados 

a outros relacionamentos. (GRANT; CRAWLEY, 2002, p. 6). Portanto, tal como 

disse Almeida (2008), o ato performativo pressupõe “a consciência de uma 

duplicação, através da qual sua experiência é mentalmente comparada à 

lembrança ou idealização do modelo original deste mesmo ato”. Dito isto, o grupo 

de trabalhos que compõe essa parte da investigação buscou refletir sobre a 

seguinte questão: como transformar um evento em um desenho? 

Essa série de desenhos é baseada em memórias episódicas isoladas no 

colégio ou com amigos. Ações que foram marcantes por serem inconsequentes e 

impulsivas. Esses episódios aconteceram em casa, na escola ou em casa de 

amigos e, quase todos, tiveram uma punição: o castigo da avó, a carta de má 

conduta da direção da escola ou a proibição dos pais dos amigos de brincarem 

comigo. 

Os desenhos foram feitos a partir de fotografias realizadas com meus 

amigos na cidade do Porto em um momento divertido de rememorar e 

compartilhar esses episódios através da encenação reconstituída124. As 

fotografias foram impressas e o desenho foi feito em decalque com papel químico, 

ressaltando apenas os traços fundamentais da cena, um desenho linear, sem 

sombreamentos, mais próximo aos desenhos dos manuais de instrução de 

eletrodomésticos ou brinquedos. O desenho é realizado a partir do jogo de 

apropriação das normas gráficas da instrução.  

O desenho se articula como um meio para obter resultados funcionais 

através de uma comunicação mais direta com o uso do elemento primário da sua 

linguagem, o traço, especificamente no modo de linha-contorno (ARNHEIM, 

                                                 
124 Gombrich (1999) ao investigar as produções de instruções pictóricas através de exemplos históricos, 
aponta a fotografia como a tecnologia que contribuiu no ofício de elaborá-las.   
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1974). Os desenhos feitos com linha-contorno são caracterizados pela 

representação de um sinal e pela sua área fechada, não são trabalhados com 

sombreado e são utilizados em representações numa acepção emblemática, na 

esquematização de órgãos ou objetos (MASSIRONI, 1982 [1996]). 

Gombrich, em seu texto Pictorial Instructions (1999), analisa as instruções 

visuais usadas nos vôos como meio de ensinar como atuar em caso de 

emergência na eventualidade do avião ter que pousar sobre a água. Ao comparar 

instruções oferecidas por duas companhias de transporte aéreo, Gombrich 

ressalta a dificuldade de compreensão destas e salienta que “que a tarefa que 

eles têm a intenção de ensinar não é tão fácil de realizar, se você nunca fez isso” 

(1999, p. 227). O autor ainda observa que “a compreensão de imagens, seja fixa 

ou em movimento, é muito facilitada pela adição de explicações verbais” (1999, p. 

227-228). Conforme dito sobre o Jogo do cordão [fig. 218] a ausência de 

explicações verbais somada à imprecisão dos movimentos da mão vêm dificultar 

o entendimento de tais instruções visuais, principalmente de quem não tem 

conhecimento nenhum sobre o jogo.  

   

 
   Fig. 220 – Good Childhood..., (lesson 4), 2014 
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       Fig. 221 – Good Childhood..., (I Burning Friends), 2014 

 

 

 

       Fig. 222 – Good Childhood..., (XII To the Floor), 2014 
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Esse conjunto de desenhos foi editado em um livro chamado Good 

Childhood - Guidebook: 13 lessons of sanity125 [fig. 220 a 222]. Essa espécie de 

um pequeno livro/manual joga com a ambiguidade entre o certo e o errado, onde 

adultos ensinam as crianças a realizarem ações de má conduta. O interesse está 

em provocar um estranhamento nesse jogo entre o ético e o antiético nos leitores, 

onde também estes podem lembrar coisas semelhantes que aconteceram em 

suas vidas quando crianças, refletindo sobre suas próprias histórias de vida. 

Com o objetivo de recordar o jogo infantil, visto como um comportamento 

restaurado associado ao desenho em processos artísticos, buscamos uma 

reflexão sobre os desenhos protocolares, onde os atos performativos perigosos, 

de má conduta ou penosos, são dirigidos à representação visual, como atos 

fingidos e como performativo infeliz. 

Esses desenhos se apresentam como substitutos das ações, ou seja, há 

uma parte de mim que experimenta a ação através do desenho. Desta forma, o 

desenho assume uma função performativa e é experimentado como lugar e 

inscrição de uma performance virtual. 

Conforme define Almeida, os desenhos protocolares referem-se: 

indistintamente às instruções visuais que formalizam a ligação entre o 
artista e o praticante, aos modelos de uma ação, ao desenho como 
catalisador de possibilidades, como estratégia psicológica na 
manipulação de comportamentos, mas também às descrições do 
processo de resolução criativa de um problema (ALMEIDA, 2012, s/p.). 

 

Esses desenhos correspondem aos desenhos protocolares no sentido de 

que este é aquele que antecipa, instiga ou orienta uma ação performativa, onde a 

relação entre a intenção de atuar e os resultados da ação é formalizada enquanto 

imagem e ato de desenho. Eles oscilam entre a condição de programa, de 

documento de ações não realizadas novamente de forma concreta, mas 

encenada, porém como veículo de ações substitutas que não queremos ou não 

podemos executá-las. Portanto, são redirecionadas ao papel. 

Os desenhos protocolares podem ser apresentados como atos diretivos, na 

acepção de John Searle (1979) cujo desejo é tentar conduzir ao desejo de que 

                                                 
125 O livro com todos os desenhos está inserido nos anexos integrados desta tese.  
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alguém faça algo (ordenar, pedir, mandar), como potenciais para uma ação. São 

desenhos de registro de atos privados e reapresentam esses atos (memórias) em 

um conjunto de indicações que os precedem e os ativam, definindo aí seu caráter 

proto-performativo (SCHECHNER, 2002, p. 257) O desenho é tido como um 

dispositivo de simulação, de planificação ou incitação de um ato performativo. 

Mas aqui, a ação prevista e anunciada já é um fato consumado (fotografia: 

desenho – encenação: jogo). 

Os desenhos que compõem esse livro são compreendidos como atos 

fingidos. De acordo com Almeida (2008), o ato fingido é um ato que oculta o real e 

supõe um “atuar como”, onde uma ação é levada a cabo nos termos e 

circunstâncias de outra ação. 

O que se pretende, com esses desenhos, é deixar uma dúvida acerca das 

ações, se foram realizadas ou não, mas também que o espectador cogite a 

possibilidade de fazê-las. Esses desenhos se configuram como lugar de inscrição 

de uma performance virtual e também como uma prática desviada. Podem ser 

também instruções que não se pretendem concretizar-se como um acontecimento 

real, senão como um jogo mental, onde há a sobreposição do ato de percepção 

ao ato da execução. Ou seja, como que a pessoa que olha os desenhos, através 

da observação visual, tenha excitadas em seu corpo as mesmas áreas motoras 

usadas para executar tais ações, como um contágio motor (BLAKEMOR; FRITH, 

2005). Esse processo se refere a uma “imitação interna da ação, que 

desencadeia uma representação a partir da qual os objetivos e intenções se 

podem inferir a partir do que nossos objetivos e intenções seriam nas mesmas 

circunstâncias” (ALMEIDA, 2012, s/p.).  

Com esses projetos e instruções de ações que nos apresentam uma 

incapacidade (ou a falta de coragem) dessas memórias se realizarem como 

performances, senão como desenhos (eu desenho para não atuar), temos o que 

John L. Austin define como performativo infeliz, ou seja, quando o seu objetivo 

não se cumpre.  

O performativo infeliz se dá quando há a impossibilidade de se 

concretizarem como performances ou porque o autor finge levar a cabo uma ação 
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que não pretende realmente realizar. Como esses desenhos foram feitos a partir 

de encenações fotografadas, essas ações ficam em um lugar virtual, pois o 

desenho faz-se na condição de experimentar uma ação sem o compromisso e o 

confrontamento com as consequências dessa mesma ação. Esses desenhos se 

encontram como um ensaio. 

Retomamos a filosofia da linguagem de Austin que entende o ato de fala 

composto por três atos simultâneos: um ato locucionário que produz a articulação 

entre a sintaxe e a semântica através da produção de sons pertencentes a um 

vocabulário dando sua significação, um ato ilocucionário que corresponde à 

realização de uma ação através de um enunciado e o ato perlocucionário que é o 

ato que produz efeito sobre o interlocutor. 

Esses três atos se encontram nos desenhos de instrução. Os elementos 

visuais do desenho (linhas) são organizados na representação de ações que são 

visualmente compreensíveis e apresentadas como enunciados visuais 

acompanhados também de instruções verbais, as quais produzem efeitos sobre 

os que as receberam.  

Os desenhos que compõem o livro também foram entregues às pessoas 

que transitavam pelas ruas da cidade do Porto, explorando outras formas de 

interação dentro de um contexto performativo cotidiano, como a entrega de flyers 

de divulgação de algum evento ou produto. Como muitas das instruções 

começavam com frases como “quando chegar ao seu local de trabalho ou de 

estudo...” escolhemos a estação de metro central, Trindade, local de trânsito de 

pessoas que, provavelmente estão a ir a esses locais [fig. 223]. Buscamos, desta 

forma, observar as possíveis reações e efeitos causados nas pessoas que 

recebiam tais instruções. As reações mais frequentes foram gargalhadas de 

jovens e pessoas que ficavam a olhar os desenhos e comentar com seus amigos. 

Somente uma mulher veio perguntar sobre o contexto em que aquela instrução 

estava inserida. 
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                Fig. 223 – Lessons of Sanity, 1h, Estação de Metro Trindade, Porto, 2014 
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Por fim, um dos desenhos foi apresentado em outro contexto: no quadro 

negro de um dos auditórios da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

[fig. 224 e 225].  

 
      Fig. – Lesson, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, 2014 

 

 
           Fig. – Lesson, Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, 2014 
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A escolha desse desenho, correspondente à lição IV – Dangerous Pen do 

livro Good Childhood, se deu pelo fato de esta ação, em seu contexto original, ter 

ocorrido na escola:  

Quando estava no quinto ano do colégio, uma de minhas melhores 
amigas estava do meu lado a rir muito alto e com a boca aberta. 
Num momento impulsivo eu peguei a caneta que estava em minha 
mão e atirei-a para dentro da sua boca. Ela engasgou-se e 
começou a chorar. Contou o ocorrido para a professora que nos 
enviou para a direção do colégio. O resultado foi que recebi uma 
carta de má conduta, proibindo-me de ir ao colégio por 3 dias e 
fiquei sem falar durante algumas semanas com minha amiga pois 
ela ficou chateada com o que eu havia feito. 

 

A apresentação desse desenho dentro do mesmo contexto de sua memória 

seminal, mas no local atual onde estudo, foi usada como estratégia de subversão 

dos valores éticos dessa ação que agora é apresentada como uma lição na sala 

de aula, uma lição nos moldes de uma linguagem também ensinada nessa 

escola, o desenho. Tal instrução foi desenhada no local e foi solicitado aos 

funcionários da instituição para que não a apagassem, deixando que o próximo 

professor ou alunos que fossem usar a sala pudessem vê-la.  

Buscamos com essa ação, através dos meios e dispositivos, estabelecer 

outra relação com as estratégias de autoridade e coerção que caracterizam esses 

desenhos. Levamos em conta não somente as instruções empregadas, mas 

também a situação em que são usadas, ou seja, as circunstâncias de sua 

enunciação contribuem para a força que elas possuem e os efeitos que elas 

provocam (AUSTIN, 1962b, p.152).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizamos este trabalho a partir de uma premissa: a de que os processos 

de rememoração encontram frequentemente no jogo uma forma de agenciamento 

do pensamento criativo. São, nesse sentido, comportamentos restaurados que 

atualizam fragmentos de vários comportamentos, gestos, processos e episódios 

vividos na experiência da produção artística, em configurações imprevistas. O 

jogo, não somente encontrado nas memórias da infância relatadas nesta 

investigação, buscou ser compreendido, na sua acepção conceitual e processual, 

como uma atividade onde o cotidiano se experimenta na sua dimensão estética, e 

a prática artística se leva a cabo como experiência cotidiana. 

Para efetuar este estudo, entendemos as noções de memória e jogo como 

faculdades inerentes ao processo criativo. Tal como vimos, os três impulsos 

correntes encontrados na literatura específica do assunto se constituem nas 

noções de uma memória histórica, memória arquivística e a autobiográfica, cujo 

foco principal está nas manifestações artísticas provenientes de memórias 

traumáticas. 

Trabalhamos com a ideia de que as memórias processuais e episódicas, 

no âmbito de uma memória autobiográfica, são potenciais materiais brutos para 

serem atualizados e reescritos de forma intencional em outros contextos criativos. 

Recordamos também que definir e contextualizar os processos do jogo, 

nas suas diferentes características, num entrelaçamento com a produção artística 

contemporânea brasileira, para definir ferramentas analíticas e criativas que 

possam nutrir as práticas artísticas, foram os objetivos nucleares da tese. Ainda 

buscamos, numa complementação da elaboração metodológica de investigação, 

compreender os conceitos de comportamento restaurado e transferência de uso 

em contextos operativos através de uma investigação experimental em arte. 
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Comportamento restaurado e transferência de uso podem ser entendidos 

como estratégias de composição performativa, onde fragmentos dessas 

experiências vividas se misturam com gestos e procedimentos associados aos 

jogos de competição, sorte, mimetismo e vertigem, gerando experimentos 

criativos em arte. 

Ao retomarmos os objetivos e as hipóteses que foram sendo construídos, 

expomos agora os resultados obtidos e os principais contributos da tese. 

Mostraremos como foi possível desenvolver, analítica e fenomenologicamente, o 

estudo das relações entre os processos criativos que encontram no jogo formas 

de rememoração poiética. 

No que concerne à primeira parte desta investigação, estabeleceram-se as 

bases conceituais que definem o processo mnemônico como um processo 

criativo. Em uma primeira impressão, ao discutirmos essas duas faculdades – 

memória e criatividade – podemos nos enfrentar com a noção equívoca de que a 

primeira remete à reconstituição de um estado passado e a segunda à 

antecipação de um futuro. Este equívoco, contudo, dissolve-se no momento em 

que entendemos a rememoração como um ato que se caracteriza não somente 

por trazer à mente informações vividas em um momento anterior, mas pelo fato 

dessa experiência poder influenciar uma ação ou momento futuro através da 

elaboração da memória. Com base no estudo de quatro autores, podemos 

concluir, sobre esses aspectos, que: 

• A memória é uma estrada para o futuro, não se ocupa de restos, 

mas de sementes (MARINA, 2009, p. 96); 

• A memória consiste num progresso do passado ao presente de 

forma atuante (BERGSON, 1990, p. 196); 

• O que é recuperado da memória depende do que é sentido e 

experimentado no presente, tornando-se assim mais uma 

característica do presente que do passado (GIBBONS, 2007, p. 15-

16); 
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• Cada memória é nova, uma construção parcial diferente da sua 

fonte, e, como tal, um potencial de crescimento em si (MAU, 1998, 

s/p.).  

É nessa relação de proximidade com o presente e com o futuro que 

podemos encontrar a potencialidade criativa da rememoração. A noção de 

working self proposta por Conway (2011) tornou-se um conceito-chave para 

estreitarmos essas relações no contexto da investigação, pois partimos com a 

ideia de já termos um conhecimento autobiográfico. Esse conhecimento é 

trabalhado na intenção de codificar as informações sobre o que é (uma percepção 

do presente), o que foi (a memória) e o que pode ser (produto artístico), mantendo 

uma ligação com a realidade externa atual. 

Com a análise de Getzels e Jackson (1962), no âmbito da comparação 

entre inteligência e criatividade, concluímos que memória e criatividade são duas 

faculdades que estão interligadas, pois ambos os processos, o de rememoração e 

o de criação, buscam rever, explorar e construir/reconstruir.  

Vimos, na perspectiva da psicologia humanista de Carl Rogers (1959; 

1962), que a criatividade revela a tendência e a constância da necessidade do 

homem em atualizar-se e concretizar suas potencialidades. 

Ao identificarmos as afinidades e fricções entre os processos mnemônicos 

e os processos criativos, buscamos compreendê-las de forma mais específica no 

contexto da arte a partir das questões: De que forma processos de rememoração 

e esquecimento se encontram presente na arte contemporânea? Como os artistas 

têm escavado suas memórias pessoais e sociais para reconstruírem o passado 

atualizado no presente? 

A revisão de literatura específica, no que diz respeito aos usos e presenças 

das memórias autobiográficas na arte contemporânea, revelaram que as 

memórias traumáticas são as mais constantes. Para além dos artistas estudados 

pelos autores citados (GIBBONS, 2007) (SALTZMAN, 2006) identificamos no 

contexto brasileiro essas mesmas questões referentes ao esquecimento e 

rememoração de memórias traumáticas da Segunda Guerra Mundial na produção 

do artista Frans Krajcberg. Com esse estudo podemos verificar como a dinâmica 



 376 

fundamental do jogo, enquanto processo de imitação, emerge nas 

correspondências entre campos performativos no que diz respeito aos atos de 

acariciar e limpar associados aos processos de esculpir e modelar. 

Através da análise da produção de artistas contemporâneos brasileiros, 

esta investigação procurou ampliar duas noções correntes na literatura: a do uso 

da memória como um contributo para o processo criativo voltado para resolução 

de problemas (NECKA, 1999), (WILSON; KEIL, 1999), (RICKARDS, 2008), 

(HERBERT, 2010) e a da abertura a outros contextos das memórias para além 

dos traumáticos. Ou seja, as memórias de processos cotidianos e artísticos e 

episódios da infância cujas lembranças caracterizam-se por serem saudáveis e 

prazerosas. 

Ao selecionarmos a infância como fonte dessas memórias, temos a 

consciência da fragilidade desse período da vida. No entanto, nosso foco voltou-

se para as memórias processuais e episódicas não traumáticas, trabalhando com 

a noção de que estas são impulsos positivos. Tais impulsos passam a ser 

interesse de alguns artistas a voltarem-se sempre a esse lugar de boas memórias 

– a infância – em momentos específicos dos seus processos criativos ou para 

construir a base de toda sua produção. 

O estudo que levamos a cabo dos artistas brasileiros que compõem o 

corpus da tese permitiu confirmar a percepção de Freud e de Bachelard sobre as 

formas das presenças de memórias da infância na vida adulta, especificamente 

nos trabalhos dos criadores. 

Bachelard argumenta que uma infância potencial habita em nós, que 

carregamos o arquétipo da criança em todas as idades, da infância à velhice. Ele 

ainda ressalta que, na combinação de memória e imaginação, são as lembranças 

felizes da infância que são as ditas com mais sinceridades pelo poeta (1988, p. 

20). Ou seja, não encontramos a tendência de repressão ou distorções do sujeito 

para com as memórias traumáticas.  

Freud (1970) permitiu-nos, de forma mais direta, entendermos as obras 

cujos elementos combinam uma ocasião motivadora do presente com a 

lembrança antiga. Para ele, é a partir de uma experiência atual, a qual desperta 
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no criador impulsos de rememoração de uma experiência anterior, geralmente as 

da infância, que gera uma combinação motivadora que incita o desejo de 

realização na obra de arte. 

Essa concepção foi clarificada nos trabalhos pontuais relacionados com 

memória da infância de Lia Menna Barreto, como Dorminhoca (1989) [fig. 11] e 

Máquina de Bordar (1998) [fig. 12]. Os trabalhos de Barreto ainda apresentaram 

correspondências entre campos performativos como o descascar e o esculpir, o 

semear/plantar e o bordar, trazendo à vista algo que é comumente oculto – as 

raízes das plantas assim como as suas memórias. A artista assume trabalhar com 

os objetos como se fosse uma criança, como uma descoberta no sentido estético, 

devido à ausência de memórias relacionadas com os tipos de brinquedos com 

que trabalha. 

Em Efrain Almeida, vimos que o processo criativo consiste num 

cruzamento de memórias processuais da infância codificadas pela observação 

visual do trabalho de carpintaria do pai e de costura de sua mãe com seu 

repertório visual das manifestações dos ex-votos católicos, histórias e crenças 

religiosas, bem como do local em que morou e dos animais com que conviveu. Os 

processos de rememoração são também a base da abordagem a questões 

estéticas e conceituais mais amplas, como os problemas institucionais da arte, 

manifestos na obra Lázaros (2005), na qual o artista recorre a memórias infantis, 

incorporando-as e entrelaçando-as com questões motivacionais atuais. Os 

processos técnicos da carpintaria e da costura são constantes no seu fazer 

artístico como reescrituras poiéticas de si, tanto na inserção de sua própria 

imagem (autorretrato) como na miniaturização dos animais e locais em que viveu. 

Assim como Efrain Almeida, identificamos em Anna Maria Maiolino as 

memórias processuais também codificadas pela observação visual dos trabalhos 

manuais de sua mãe: o preparar a massa do pão e o costurar e reparar roupas da 

família. De acordo com os depoimentos da artista, podemos afirmar que essas 

memórias foram codificadas num contexto de carência afetiva, mas que foram 

incorporadas a um fazer artístico que rememora poieticamente a sua relação com 

a mãe: a carência afetiva é deslocada para a adoção dos gestos da mãe, como 
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uma forma de demonstrar o seu afeto por ela. Os processos manuais de modelar, 

vincar e costurar constituem a base processual de seus trabalhos, revelando as 

migrações e transferências de atos cotidianos em propósitos artísticos. Nos atos 

de bordar e costurar, quer Anna Maria Maiolino, quer Lia Menna Barreto, 

apresentam ações comumente relacionadas com o universo feminino. 

Por fim, Laerte Ramos incorpora uma série de memórias de sua infância 

como fundamento do ato criativo: as histórias dos seus professores, os saberes 

manuais e artesanais aprendidos no colégio, o repertório visual dos desenhos dos 

catálogos que ganhava de seu pai e os desenhos que fazia quando criança. 

Laerte Ramos, tal como vimos na entrevista realizada com o artista, revela uma 

consciência autobiográfica ampla e elaborada (working self) usando-a de forma 

intencional, como uma componente inerente a toda sua produção artística. A 

temática do bélico, já adquirida na sua infância mediante memórias dos 

professores refugiados somada aos jogos infantis também presentes no seu 

cotidiano quando criança, é atualizada em obras que se apresentam como jogos, 

um interesse que surge na infância e que acompanha o artista em sua vida. 

Podemos concluir, a partir da análise desses quatro artistas, que a 

memória da infância é incorporada nos processos criativos em vários contextos: 

• Na combinação da experiência atual que desperta a lembrança de 

um momento específico da sua infância, culminando no desejo da 

criação; 

• Na incorporação de processos manuais cotidianos adquiridos em 

momentos anteriores e na sua relação com outros conhecimentos 

adquiridos na formação artística; 

• Nos repertórios visuais pessoais que, direta ou indiretamente, 

influenciam ou ressurgem na produção atual dos artistas; 

• No uso inconsciente ou consciente das suas memórias e também na 

transformação de uma memória implícita em explícita. 

 

No que concerne à segunda parte desta investigação, o jogo foi a base 

para compreender em profundidade as questões conceituais e processuais de 
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obras contemporâneas brasileiras. Buscamos compreender as aproximações 

entre arte e jogo que fossem para além das suas características fundamentais 

apontadas por Huizinga: uma atividade livre, vivida como fictícia e situada para 

além da vida corrente, livre de interesse material e de qualquer utilidade, que se 

realiza num tempo e num espaço determinados, e ordenada por regras. Essas 

características são transversais nas artes e nos jogos. 

Identificamos lacunas de investigação sobre as relações estabelecidas por 

Huizinga no que concerne a presença do jogo nas artes, visto que sua visão, 

dentro do contexto histórico em que foi concebida, privilegiava somente as artes 

da performance: a música, a dança e o teatro. Vimos que, no que diz respeito aos 

aspectos da falta de interesse material e de utilidade, bem como na questão do 

lúdico na arte estar intrinsecamente associado às artes da performance, o 

conceito de un-art de Allan Kaprow amplia o espaço experimental do lúdico às 

artes performativas e visuais.  

Essas relações entre arte e jogo foram estabelecidas de forma mais 

íntima com a classificação dos jogos enunciada por Roger Caillois. Através da 

análise de obras a partir das suas afinidades com a tipologia de Caillois — 

competição, sorte, mimetismo e vertigem — buscamos elencar de forma mais 

clara motivações e dinâmicas processuais comuns. 

Esse estudo analítico foi decisivo para elaborar a proposta de um quadro 

conceitual que define as características processuais e conceituais de cada tipo de 

jogo proposto por Caillois, mas agora direcionado às práticas artísticas. 

Pretendemos, com esse quadro, apresentar um modelo inicial de análise de 

outras obras, mas também que seja utilizado como um modelo operacional na 

pedagogia artística.  

Finalizamos a segunda parte desta investigação trabalhando com a junção 

dos estudos acerca da memória e da criatividade e do entendimento do processo 

criativo como um jogo, definindo, assim, o processo de rememoração criativa 

como um processo performativo. Essa definição teve por base os conceitos 

elaborados por autores dos estudos performativos: o conceito de comportamento 



 380 

restaurado de Schechner, o de transferência de uso de Howell e a concepção de 

performatividade de Butler. 

Nesses três autores, o performativo é definido como um processo de 

citação e de prática iterativa, caracterizado pela repetição, pela sobreatuação e 

apropriação de atos previamente executados, os quais são retrabalhados, revistos 

e atualizados em novos processos, em diferentes contextos, materiais e suportes. 

Essa noção clarifica e intensifica nossa concepção do processo criativo 

como atualização de memórias processuais e episódicas da infância. A 

rememoração pode ser elaborada nesses processos performativos. A forma e a 

atitude como esses atos previamente executados são incorporados aos 

processos criativos podem ser trabalhadas de acordo com as diferentes 

concepções dos jogos, como ações diferidas. 

Considerando a transversalidade desses processos do jogo apresentados 

por Caillois, nas suas diferentes acepções, concluímos que é legítimo propor que 

as suas características operativas, entendidas e adotadas aqui como mecanismos 

criativos, sejam possíveis de serem desenvolvidas para além das relações diretas 

com o uso de memórias. O quadro conceitual proposto pode ser também 

trabalhado em contextos criativos independente do uso de memórias como 

imagem seminal do processo de criação. 

Concluímos que os mecanismos de rememoração e de jogo revelam-se 

como dimensões inerentes da prática artística, nos seus variados níveis 

operacionais e conceituais.  

No que concerne ao nível experimental, apresentado na terceira parte 

desta investigação, procuramos compreender e vivenciar os conceitos analíticos 

baseados em nossas hipóteses, não numa postura ilustrativa de comprovação 

dos mesmos, mas como lugar de provocação e ensaio. Acreditamos que há uma 

clarificação mútua e influência recíproca entre a criação e a investigação, com a 

consciência de que cada área tem os seus propósitos e métodos específicos, mas 

que se intensificam quando são colocados no mesmo campo conceitual. 

 O grupo de memórias pessoais que foram trabalhadas e incorporadas a 

exercícios de criação foi definido desde o início deste estudo. Desenvolvido 
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simultaneamente com a investigação analítica, podemos encontrar formas de 

responder à questão inicial: Como a memória pode ser tomada como matéria para 

a realização de processos artísticos mediados pelos processos do jogo? 

O desenvolvimento desta componente experimental permitiu compreender, 

de forma contextual e situada, os conceitos acerca do funcionamento da memória, 

dos processos de rememoração e da criatividade. 

O grupo de memórias aqui apresentado e investigado tem por 

características comuns a influência do contexto em que foram adquiridas, 

tornando-as mais evidentes e marcantes (FOSTER, 2011). Conforme vimos, 

essas memórias foram adquiridas em situações de “ameaça”, “recompensa” ou 

“repreensão” como: a proibição da brincadeira das bolhas de sabão, o perigo em 

brincar com fogo, as cartas de má conduta do colégio e a perda de amigos, por 

exemplo. Os níveis de “alertas emocionais” (CAHILL; MCGAUGH, 1998) que 

acompanharam as consolidações iniciais dessas memórias foram determinantes 

na persistência das mesmas. 

Os exercícios iniciais de listagem dessas memórias contribuíram para a 

elaboração e desenvolvimento da consciência autonoética onde se pode iniciar o 

exercício de reflexão dos seus conteúdos para transformá-los e incorporá-los em 

processos artísticos. Esse conceito de Tulving (1989) assemelha-se ao working 

self de Conway, pois também trata de uma atividade de codificação das 

informações encontradas na memória, identificando suas potenciais 

transformações a partir de uma relação com a realidade externa.  

No processo criativo que a tese analisa, essa relação é caracterizada pela 

flexibilidade, variedade e heterogeneidade das idéias produzidas a partir de uma 

percepção inicial (memória), que as diferentes variantes de jogo propostas por 

Caillois, tomadas como ferramenta operativa, permitem explorar nas suas 

possíveis formas. 

Os processos criativos aqui apresentados são resultados das atividades de 

elaboração, redefinição e identificação de problemas apontados por Guilford 

(1959). 
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A noção de staging explorative experiments, de Donald Schön, cujas forças 

motrizes são a invenção e a descoberta, orientou os exercícios de criação. Após o 

mapeamento das memórias, elaboramos a configuração de cenários exploratórios 

e identificamos possibilidades que revelaram elementos a serem investigados.  

Temos a consciência de que não foram todos os grupos de trabalhos que 

se apresentam como finalizados. Apesar da componente experimental ser 

concebida como exercícios de criação, cujo processo — e não o resultado — é 

assumido como foco de estudo, alguns trabalhos encontram-se ainda em aberto. 

Nos processos de rememoração mais semelhantes à forma original da memória 

(caso dos círculos com lápis de cera queimados), vimos que as sensações não 

eram as mesmas no que, por exemplo, diz respeito à relação com o fogo. Estão 

comprometidas com novas percepções, que ainda assim mantém a relação com a 

sensação original. Essa nova percepção permitiu-nos refletir sobre os jogos 

profundos (GEERTZ, 1973) (SCHECHNER, 2002), cuja consciência da 

pertinência do perigo para o jogador é presente. O grupo de trabalho Play with 

Fire ainda apresenta algumas inquietações sobre as ações com a queima 

sequencial dos palitos de fósforos, no sentido de encontrar formas e contextos 

distintos de deslocamento do ato de gravar uma palavra (o nome) sobre uma 

superfície (o chão) mediante um ato competitivo. O ato de escrever com fogo, 

tanto nos suportes do contexto original como nos usados no contexto atual (papel 

cartão), necessita de futuras reflexões conceituais e processuais. Conforme vimos 

nas etapas do processo criativo, esse grupo de trabalhos se encontra no processo 

de incubação (ESTRADA, 1992), como num processo de digestão e 

amadurecimento, cuja iluminação e verificação poderão surgir em momentos 

posteriores à conclusão dessa investigação. 

Os dois grupos de trabalhos, Maleáveis e Play with Bubbles, foram 

desenvolvidos de forma mais intensa, chegando a resultados distintos, tanto no 

exercício de rememoração cujos contextos originais foram deslocados e recriados 

no contexto atual, quanto nas explorações dos jogos como ferramenta criativa. 

No grupo dos Maleáveis foi trabalhada a memória processual tanto no seu 

aspecto operacional quanto no contexto episódico das relações interpessoais que 
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estes objetos proporcionavam na infância. Nas alterações de escala e materiais, 

os maleáveis foram concebidos como hiperdesenhos, pelos seus aspectos 

interativos e amplos nas suas possíveis relações com o corpo e com o espaço. A 

permanência do contato físico com o objeto e a sua característica maleável foram 

determinantes na sua elaboração e proposição como objetos relacionais. Ainda 

trabalhamos as características encontradas no contexto episódico original em que 

essas memórias foram adquiridas: o sentido da partilha e da troca. O projeto 

Como Posso Habitar sua Vida (2013) buscou trabalhar com essas questões num 

contexto atual, mas em diferido, através do convite feito a pessoas para 

relacionarem-se com um maleável nos seus cotidianos. A ausência do 

conhecimento da memória inicial associada aos porta-chaves vendidos (onde e 

como os objetos foram utilizados pelos colegas do colégio) agora se encontra 

presente nos registros fotográficos feitos pelas pessoas que aceitaram o convite. 

Com Maleáveis pudemos explorar a rememoração mais próxima ao 

contexto original e também na incorporação de uma memória processual a 

processos de desenho no espaço tridimensional. 

O mesmo se deu com o grupo de trabalhos intitulados Play with Bubbles. O 

jogo de soltar bolhas de sabão foi incorporado a processos pictóricos mediante as 

características contextuais da aquisição dessa memória: a quantidade de bolhas 

que pousavam sobre o carro do vizinho, deixando marcas sobre o mesmo. Um 

material que é utilizado para limpar foi percebido como um material que “sujava”. 

Conforme vimos no relato da memória, o contexto da proibição da brincadeira 

tornou o ato como um desafio, cujo objetivo deslocou-se do jogo livre, para um 

jogo capaz de provocar “danos a um adversário”. Essa intenção do jogo foi 

recontextualizada em processos pictóricos através da adição de pigmento ao 

sabão e na mudança do suporte, do carro para o papel.  

Essa memória foi explorada em diversos contextos: o jogo pictórico 

coletivo, a rememoração do ato de soltar bolhas sobre carros abandonados 

localizados abaixo da janela do apartamento na cidade do Porto e das alterações 

operativas e ideológicas deste ato através dos jogos de competição e vertigem 

em videoperformances.  
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Por fim, os desenhos do livro Good Childhood – Guidebook – 13 lessons of 

Sanity se configuraram como uma rememoração distinta dos outros grupos: não 

como a incorporação de gestos processuais, mas no deslocamento e 

transferências das ações e episódios para o desenho de instrução. 

Diferentemente dos outros processos que usaram da repetição do soltar 

bolhas, do tecer e do queimar, em novos contextos, esse último trabalho foi 

elaborado a partir da encenação dos episódios através da partilha com amigos. 

Por serem ações de má conduta, exploramos as ações como atos fingidos, ou 

seja, os desenhos como substitutos das ações (transferência ato-imagem), na 

elaboração de desenhos protocolares diagramados como um manual de instrução 

que explica as ações necessárias para se realizar uma ação. Esses desenhos se 

apresentam como potenciais ações, cuja partilha se deu em dois contextos 

expositivos: no auditório da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e 

na entrega dos desenhos na estação de metro Trindade.  

Esses quatro grupos de experimentos criativos se configuraram como jogos 

de rememoração em diferentes aspectos operativos: 

• Na correspondência entre campos performativos distintos através da 

adoção de gestos cotidianos para serem incorporados a processos 

artísticos: tecer – desenhar, soltar bolhas – pintar, derreter – pintar, 

queimar – desenhar. 

• Na rememoração através do mimetismo das ações em contextos 

atuais semelhantes aos das memórias seminais; 

• Na alteração do ritmo, velocidade e escala dos gestos; 

• No deslocamento da realização da ação para a sua representação; 

• Na instrução como um desafio ou convite a realização das ações 

presentes no jogo infantil por outras pessoas como forma de partilha 

das memórias; 

• Na aplicação dos processos dos jogos como ferramentas 

operacionais na exploração criativa de outros contextos conceituais; 

• Na concepção do processo criativo e na proposição de obras e 

ações como jogos poiéticos. 
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Este estudo analítico e experimental pôde ser aplicado a contextos 

pedagógicos breves e informais através da realização de dois workshops. Como 

apresentamos na introdução, uma das motivações desta investigação surgiu das 

dificuldades encontradas na prática docente com alunos cujos contextos culturais, 

vivências e conhecimentos artísticos eram escassos. Através de exercícios de 

rememoração com base nas lembranças dos alunos, tanto episódicas como 

processuais, o ensino da arte se dava dentro de um contexto fenomenológico.  

Por não termos desenvolvido uma aplicação pedagógica desse estudo de 

forma mais estruturada, identificamos uma fragilidade nessa investigação que se 

abre para futuras perspectivas de continuidade dos conteúdos aqui 

desenvolvidos: em concreto, o impacto das relações entre processos de 

rememoração e jogo como fundamento do ato criativo, no processo de ensino-

aprendizagem.  

No entanto, estamos cientes que a proposta do quadro conceitual sobre as 

relações com os jogos e as artes configuram a possibilidade de uma continuidade 

desses processos no ensino artístico, servindo de apoio tanto numa perspectiva 

de análise como de experimentação. Desta forma, esperamos ter contribuído com 

este estudo para uma área específica do processo de criação assente nos 

procedimentos e categorias relacionados com a memória e o jogo.  

No conjunto das obras analisadas, pudemos verificar que estas memórias 

episódicas e processuais que formam os recursos do processo criativo — como o 

convívio com animais, crenças religiosas, as brincadeiras com bonecos, as bolhas 

de sabão, os procedimentos cotidianos de bordar, costurar e amassar o pão, ou a 

manipulação do barro na escola, por exemplo — constituem ações que se 

encontram no imaginário coletivo, como memórias recorrentes.  

Entender o processo de rememoração como jogo no ato criativo é assumir 

uma relação empática entre o artista e o espectador, que se estabelece a partir de 

uma memória partilhada, manifesta na dimensão processual da obra. Acreditamos 

que são as memórias comuns, transculturais e transgeracionais, que reforçam as 

relações de proximidade e fusão entre arte e vida, como um processo cíclico, que 

se revela na partilha do sensível. 
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mennabarreto.blogspot.pt/2007/12/peludo
s-1990-gal-thomas-cohn-rio-de_23.html> 
Consulta: 05/12/2013. 
 

91 Fig. 12 – Lia Menna Barreto, Máquina 
de bordar, 1998 
Madeira, tecido, metal, grãos de milho 
Fonte: Blog da artista [on-line] <http://lia-
mennabarreto.blogspot.pt/2007/12/mquina
-de-bordar-1999.html> Consulta: 
03/12/2013. 
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93 Fig. 13– Efrain Almeida, Casa Pai e 
Mãe, 2006               
Madeira cedro, 29 x 45,5 x 27 cm 
Fonte: Galeria Fortes Vilaça [on-line] 
<http://www.fortesvilaca.com.br/artistas/ef
rain-almeida> Consulta: 11/01/2014. 
 

93 Fig. 14– Efrain Almeida, Carneirinho, 
2010 
Umburana e óleo, 16 x 42 x 45 cm 
Fonte: Galeria Fortes Vilaça [on-line] 
<http://www.fortesvilaca.com.br/artistas/ef
rain-almeida> Consulta: 11/01/2014. 
 

95 Fig. 15– Efrain Almeida, Lázaro, 2010 
Umburana e óleo, 36 x 50 cm 
Fonte: Galeria Fortes Vilaça [on-line] 
<http://www.fortesvilaca.com.br/artistas/ef
rain-almeida> Consulta: 11/01/2014. 
 

96 Fig. 16 – Efrain Almeida, Pelado, 
2008 
Umburana e óleo, 24 x 7 x 10 cm 
Fonte: Galeria Fortes Vilaça [on-line] 
<http://www.fortesvilaca.com.br/artistas/ef
rain-almeida> Consulta: 11/01/2014. 
 

97 Fig. 17 – Efrain Almeida, Olhos 1, 
2010 
Umburana e óleo, 11,5 cm 
Fonte: Galeria Fortes Vilaça [on-line] 
<http://www.fortesvilaca.com.br/artistas/ef
rain-almeida> Consulta: 11/01/2014. 
 

97 Fig. 18– Efrain Almeida, Mãos com 
cabeça, 2007 
Umburana e óleo, 18 x 18 x 15 cm 
Fonte: [on-line] < http://cobogo.com.br/wp-
content/uploads/2011/07/M%C3%A3os-
com-Cabe%C3%A7a.2007-600x462.jpg> 
Consulta: 11/02/2014. 
 

98 Fig. 19 – Anna Maria Maiolino, Arroz 
& Feijão, 7ª montagem, 2007 
Mixed media, instalação, dimensões 
variáveis 
Fonte: [on-line] 
<http://murilofilho.wordpress.com/2011/07
/28/anna-maria-maiolino-arroz-e-feijao>. 
Consulta: 13/01/2014. 
 

99 Fig. 20 – Anna Maria Maiolino, Série 
Terra Modelada, 1994-2009 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 202. 
 
 
 

99 Fig. 21 – Anna Maria Maiolino, 
Entrevidas, 1981 
Fotografia analógica em preto e branco, 
105 x 64,5 cm (cada) 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 102-103. 
 

100 Fig. 22 – Anna Maria Maiolino 
trabalhando, Pharos Centre for 
Contemporary Art, Nicósia, Chipre, 
2007 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 53. 
 

101 Fig. 23 – Anna Maria Maiolino, Série 
Terra Modelada, montagem no 
Camden Arts Centre, Londres, 2010 
Instalação de barro 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 199. 
 

103 Fig. 24 – Anna Maria Maiolino, 
Indícios, 2005 
Linha de costura sobre papel, 36 x 26 cm 
(cada) 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 226. 
 

103 Fig. 25 – Anna Maria Maiolino, 
Indícios, 2009 
Linha de costura sobre papel, 36 x 26 cm 
(cada) 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 226. 
 

103 Fig. 26 – Anna Maria Maiolino, 
Indícios, 2006 
Linha de costura sobre papel, 36 x 26 cm 
(cada) 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 226. 
 

105 Fig. 27 – Anna Maria Maiolino, Here & 
There, 2010 
Mixed media, dimensões variáveis 
Fonte: Galeria Raffaella Cortese [on-line] 
<http://www.galleriaraffaellacortese.com/fil
es/img/artist/large/20130228_1720-
512f83b8e6aeb.jpg> Consulta: 
04/02/2014. 
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108 Fig. 28 – Laerte Ramos, Sobre rodas 
#35, 2000-2013 
Xilogravura, 36 x 30cm (cada) 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!sobre-
rodas/c1c2s> Consulta: 14/03/2014. 
 

110 Fig. 29 – Laerte Ramos, Soldados de 
Chumbo, 2004 
Papel, chumbo, dimensões variadas. 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!soldado
s-de-chumbo/c18ej> Consulta: 
14/03/2014. 
 

111 Fig. 30 – Laerte Ramos, Soldados de 
Chumbo, 2004 
Papel, chumbo, dimensões variadas. 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!soldado
s-de-chumbo/c18ej>  
Consulta: 14/03/2014. 
 

111 Fig. 31 – Laerte Ramos, Patrulha de 
Resgate, 2008 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!cermica
-mix/c189r> Consulta: 14/03/2014. 
 

112 Fig. 32 – Laerte Ramos, Cruz Branca, 
2006 
Madeira, areia, parafina, 2 x 2 m 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!7-
dias/c1zs3> Consulta: 14/03/2014. 
 

113 Fig. 33 – Laerte Ramos, Acesso 
Negado (detalhe), 2003-2009 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!acesso-
negado/c20re> Consulta: 14/03/2014. 
 

114 Fig. 34 – Laerte Ramos, Acesso 
Negado / Acesso Negrado,  
2003-2009 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!acesso-
negado/c20re> Consulta: 14/03/2014. 
 

  
....................................................................... 
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128 Fig. 35 – Hélio Oiticica, Parangolé 
P32, Capa 25, 1973 
Tecidos, dimensões variadas 
Fonte: Enciclopédia de Artes Visuais do 
Itaú Cultural [on-line], 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicextern
as/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=
artistas_obras&acao=mais&inicio=65&con
t_acao=9&cd_verbete=2020> Consulta: 
22/04/2013. 
 

129 Fig. 36 – Lygia Clark, Bicho, 1960 
Metal, dimensões variadas 
Fonte: [on-line] 
<http://arremedo.files.wordpress.com/201
1/09/bicho.jpg> Consulta: 15/04/2014. 
 

140 Fig. 37 - Ron Mueck, Mask II, 2002 
Mixed media, 77.2 x 118.1 x 85.1 cm. 
Fonte: Brooklyn Museum [on-line] 
<http://www.brooklynmuseum.org/exhibitio
ns/ron_mueck/images/mask_ii.jpg> 
Consulta: 19/04/2014. 
 

140 Fig. 38- Richard Estes, Nedick’s, 
1970 
Oleo sobre tela 121,9 x 167,6 cm 
Fonte: Museo Thyssen [on-line] 
<http://www.museothyssen.org/microsites/
exposiciones/2007/Estes/img/foto_02.jpg> 
Consulta: 21/10/2012. 
 

141 Fig. 39 – Walmor Correa, Pelagius, 
2003 
Aquarela e lápis sobre papel 
Fonte: Site official do artista [on-line] 
<http://www.walmorcorrea.com.br/wp-
content/gallery/bienalsp/pagina-natureza-
01-pelagius-diorama-2-web_0.jpg> 
Consulta: 21/02/2012. 
 

142 Fig. 40 - Walmor Correa, Ondina, 
2005 
Aquarela e lápis sobre papel 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.walmorcorrea.com.br/wp-
content/gallery/imaginario-popular-
brasileiro/ondina-web_0.jpg> Consulta: 
21/02/2012. 
 

144 Fig. 41 – Lia Chaia, Castelo de Areia, 
2002 – série com 103 fotografias 
Fotografia, 15 x 25 cm (cada) 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://liachaia.com/filter/2002/CASTELO-
DE-AREIA> Consulta: 30/03/2013. 
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144 Fig. 42 – Lia Chaia, Castelo de Areia 
(detalhe), 2002 – série com 103 
fotografias  
Fotografia, 17 x 25 cm (cada) 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://liachaia.com/filter/2002/CASTELO-
DE-AREIA> Consulta: 30/03/2013. 
 

146 Fig. 43 – Chico Amaral, produção de 
PARA JOGAR ARTE - Castelo de 
Cartas, 2001 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: PANITZ, Marília; GEHRE, Ralph; 
ROCHA, Elder. (org.). Gentil Reversão: 
catálogo. Tradução de Camilo Prates. 
Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2001, p. 46. 
 

147 Fig. 44 – Chico Amaral, PARA 
JOGAR ARTE, 2001 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: PANITZ, Marília; GEHRE, Ralph; 
ROCHA, Elder. (org.). Gentil Reversão: 
catálogo. Tradução de Camilo Prates. 
Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2001, p. 69. 
 

149 Fig. 45 – Chico Amaral, O Jogo dos 7 
erros, 2000 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: PANITZ, Marília; GEHRE, Ralph; 
ROCHA, Elder. (org.). Gentil Reversão: 
catálogo. Tradução de Camilo Prates. 
Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2001, p. 62. 
 

150 Fig. 46 – Chico Amaral, O Jogo dos 7 
erros (detalhe), 2000 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: Imagem fornecida pelo artista por 
correio eletrônico.  
 

151 Fig. 47 – Chico Amaral, O Jogo dos 7 
erros, 2000 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: PANITZ, Marília; GEHRE, Ralph; 
ROCHA, Elder. (org.). Gentil Reversão: 
catálogo. Tradução de Camilo Prates. 
Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2001, p. 102. 
 

152 Fig. 48 – Chico Amaral, O jogo dos 7 
erros, 1999 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: [on-line] 
<http://artonauta.files.wordpress.com/201
1/02/chicoamaral-
jogodosseteerros1.jpg?w=520> Consulta: 
22/03/2014. 

153 Fig. 49 – Chico Amaral, Múmia - O 
Jogo dos 7 erros, 2000 
Fotografia, 180 x 120 cm 
Fonte: PANITZ, Marília; GEHRE, Ralph; 
ROCHA, Elder. (org.). Gentil Reversão: 
catálogo. Tradução de Camilo Prates. 
Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2001, p. 96. 
 

156 Fig. 50 - Marina Abramovic e Ulay, 
Rest Energy – 4’10” 
Fonte: [on-line] 
<http://www.studenthandouts.com/01-
Web-Pages/Books-Films/Images/2012-
06/img5DF.jpg> Consulta: 18/02/2013 
 

157 Fig. 51 – Anna Maria Maiolino, eu & 
tu, 1’40” (2008) 
Vídeo Super 8 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 250-251. 
 

158 Fig. 52 – Lenora de Barros, Em si as 
mesmas – videoinstalação – 2013 
Fonte: Bolsa de Arte [on-line] 
<http://www.bolsadearte.com/oparalelo/wp-
content/uploads/2013/08/bEmSiAsMesmas
Lenora9145.jpg> Consulta: 19/03/2014. 
 

159 Fig. 53 – Grupo Empreza, Sua vez, 
2’51” – 2002 
Fonte: Prêmio IP de Arte [on-line] 
<http://premiopipa.com/wp-
content/uploads/2013/06/Sua-Vez3.jpg> 
Consulta: 24/09/2013. 
 

161 Fig. 54 – Rosângela Rennó, O 
Grande Jogo da Memória (detalhe), 
1991 
Fotografia e carimbo sobre papel 
plastificado, 50 x 150 x 150 cm 
Fonte: MAM [on-line] 
<http://mam.org.br/wp-
content/uploads/2014/02/2000.304-
000.jpg> Consulta: 22/03/2014. 
 

 
162 

 
Fig. 55 – Rosangela Rennó, Puzzle, 
1991 
Fotografia, acrílico, parafusos, Eucatex e 
madeira, 64 x 58 x 2,5 cm (cada) 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://www.rosangelarenno.com.br/img/7
93c672aa37a7b0e38272bab33d97876_0.j
pg> Consulta: 20/03/2014. 
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164 Fig. 56 – Laerte Ramos, Batalha 
Naval (projeto), 2009 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!batalha
-naval/c1j5t> Consulta: 12/04/2014. 
 

165 Fig. 57 – Laerte Ramos, Batalha 
Naval (dois jogadores), 2009 
Fonte: Imagem disponibilizada pelo artista 
por correio eletrônico. 
 

165 Fig. 58 – Laerte Ramos, Batalha 
Naval (vista da instalação), 2009 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!batalha
-naval/c1j5t> Consulta: 12/04/2014. 
 

165 Fig. 59 – Laerte Ramos, Batalha 
Naval (detalhe), 2009 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!batalha
-naval/c1j5t> Consulta: 12/04/2014. 
 

169 Fig. 60 – Marina Abramovic,  
Rhythm 0, 6h, 1974  
Fonte: Iperarte [on-line] 
<http://iperarte.net/ledonnedellarte/wp-
content/uploads/sites/2/2013/11/Abramovi
c-Rhythm-0-1974.jpg> Consulta: 
21/03/2013. 
 

170 Fig. 61 – Yoko Ono, Painting for the 
Wind, 1961 
Fonte: Art Asia Pacific [on-line] 
<http://artasiapacific.com/image_columns/
0000/7243/yoko_ono_painting_for_the_wi
nd_en001.jpg> Consulta: 24/09/2013. 
 

170 Fig. 62 – Yoko Ono, Cut Piece, 1964 
Fonte: [on-line] 
<http://1.bp.blogspot.com/_aNEHO3u6kP
E/TVDW7Xpq35I/AAAAAAAAACA/gZU8f
g9s0Zw/s1600/cut+piece.jpg> Consulta: 
13/02/2014. 
 

172 Fig. 63 – Michel Melamed, 
Regurgitofagia, 2004 
Fonte: [on-line] 
<http://ovodefantasma.files.wordpress.co
m/2013/07/simregurgitofagia182.jpg> 
Consulta: 15/04/2014. 
 

173 Fig. 64 – Anna Maria Maiolino, 
Construção/jogo, 6’48”, 1973 
Vídeo Super 8 
Fonte: TATAY, H. Anna Maria Maiolino. São 
Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 104. 

174 Fig. 65 – Anna Maria Maiolino, 
Construção/jogo, 6’48”, 1973 
Vídeo Super 8  
Fonte: TATAY, H. Anna Maria Maiolino. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 105. 
 

175 Fig. 66 – Waléria Américo, EVU – 
Equipamento de Verificação Urbana, 
2002 
Fotografia, 50 x 57 cm 
Fonte: Portifólio digital da artista [on-line] 
<http://pt.calameo.com/read/000730059fc
d6612278e3> Consulta: 16/04/2014. 
 

177 Fig. 67 – Ana Teixeira, Escuto 
histórias de amor, 2005-2012 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://www.anateixeira.com/historias.htm
> Consulta: 20/03/2014. 
 

177 Fig. 68 – Ana Teixeira, Escuto 
histórias de amor, 2005-2012 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://www.anateixeira.com/historias.htm> 
Consulta: 20/03/2014. 
 

179 Fig. 69 – Ana Teixeira, Empresto 
meus olhos aos seus (Pedido de 
Laerte), 2009 
Mixed media, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://www.anateixeira.com/canada/cana
da.htm> Consulta: 20/03/2014. 
 

180 Fig. 70 – Ana Teixeira, Empresto 
meus olhos aos seus (Pedido de Ivy), 
2009 
Performance 
Fonte: Site oficial da artista [on-line] 
<http://www.anateixeira.com/canada/cana
da.htm> Consulta: 20/03/2014. 
 

182 Fig. 71 – Letícia Cardoso, Como 
capturar o vento?, 2001 
Vídeo 
Fonte: CARDOSO, Letícia de Brito. Jogar-
brincar: da maneira de executar as 
propostas à circulação no território da 
arte. [Dissertação de Mestrado]. 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre: Brasil, 2005, p. 29. 
 

184 Fig. 72 – Cao Guimarães,  
Histórias do não ver, 2001 
Fotografia 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.caoguimaraes.com/page2/hn
v/hnv.php> Consulta: 15/04/2014. 
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185 
 

Fig. 73 – Grupo GIA,  
Balões Vermelhos, 2003 
Intervenção, balões de látex 
Fonte: Blog do Grupo [on-line] 
<http://giabahia.blogspot.pt/p/portifolio.ht
ml> Consulta: 13/04/2014. 
 

186 Fig. 74 – Rivane Neuenschwander, 
Carta Faminta, 2000 
Fonte: Arts Connected [on-line] 
<http://www.artsconnected.org/media/2a/9
d/708a955950551e0f53098cc8d9e7/1024/
768/45181.jpg> Consulta: 17/04/2014. 
 

187 Fig. 75 – Letícia Cardoso, Desenhos 
do mar, 2000 
Fotografia 
Fonte: CARDOSO, Letícia de Brito. Jogar-
brincar: da maneira de executar as 
propostas à circulação no território da 
arte. [Dissertação de Mestrado]. 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre: Brasil, 2005, p. 100. 
 

193 Fig. 76 – Ana Mendieta, Untitled – 
Tree of Life Series, 1976 
Fonte: [on-line] 
<http://31.media.tumblr.com/tumblr_lshzq
eLk6C1qbqwc2o1_500.jpg> Consulta: 
16/04/2014. 
 

194 Fig. 77 – Marcus Coates, Journey to 
the Lower World, 2004 
Mixed media 
Fonte: [on-line] 
<http://artistresearcher.files.wordpress.co
m/2010/10/marcus-coates-4.jpg> 
Consulta: 13/04/2014. 
 

195 Fig. 78 – Maicyra Teles Leão e Silva, 
Experimentos Gramíneos, 2006 
Grama artificial, regador, água, 
dimensões variadas 
Fonte: LEÃO E SILVA, Maicyra Teles. 
Estado Pirata: performance e cidade. 
Tese de Mestrado. Brasília: Universidade 
de Brasília, 2008, p. 119-120. 
 

195 Fig. 79 – Maicyra Teles Leão e Silva, 
Experimentos Gramíneos, 2006 
Grama artificial, regador, água, 
dimensões variadas 
Fonte: LEÃO E SILVA, Maicyra Teles. 
Estado Pirata: performance e cidade. 
Tese de Mestrado. Brasília: Universidade 
de Brasília, 2008, p. 124, 128, 134. 
 

 
 

 
 

196 Fig. 80 – Laerte Ramos, Arma 
Branca, 2011 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!arma-
branca/cz7y> Consulta: 21/04/2014. 
 

197 Fig. 81 – Laerte Ramos, Arma Branca 
(sub-séries), 2011 
Cerâmica, dimensões variadas  
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!arma-
branca/cz7y> Consulta: 21/04/2014. 
 

198 Fig. 82 – Laerte Ramos, Arma Branca 
(detalhe), 2011 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!arma-
branca/cz7y> Consulta: 21/04/2014. 
 

200 Fig. 83 – Laerte Ramos, re.van.che 
(projeto), 2009 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!revanch
e/c1c0o> Consulta: 21/04/2014. 
 

200 Fig. 84 – Laerte Ramos, re.van.che, 
2009 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!revanch
e/c1c0o> Consulta: 21/04/2014. 
 

201 Fig. 85 – Laerte Ramos, re.van.che, 
2009 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Site oficial do artista [on-line] 
<http://www.laerteramos.com.br/#!revanch
e/c1c0o> Consulta: 21/04/2014. 
 

203 Fig. 86 – Laerte Ramos, 50%Off, 2014 
Cerâmica, dimensões variadas 
Fonte: Imagem disponibilizada pelo artista 
por correio eletrônico. 
 

204 Fig. 87 – Chuck Close, Fanny, 1985 
Óleo sobre ela, 259,1 x 213,4 cm 
Fonte: [on-line] 
<http://static0.klenkes.de/data/media/webi
mage/medium/1528-image-chuck-close-
jpg.jpg> Consulta: 12/04/2014. 
  

204 Fig. 88 – Chuck Close, [No estúdio], 
1985 
Fonte: [on-line] 
<http://www.mymodernmet.com/profiles/bl
ogs/chuck-close-fanny-fingerpainting> 
Consulta: 15/04/2014.  
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206 Fig. 89 – Eleanor Antin,  
The King, 1972 
Vídeo, 52’ 
Fonte: Art21 [on-line] 
<http://blog.art21.org/wp-
content/uploads/2009/05/antin_the-
king.jpg> Consulta: 17/08/2013. 
 

207 Fig. 90 – Marcela Tiboni, O beijo, 
2006 
Lambda Print, 40 x 60 cm 
Fonte: Projeto Rizoma [on-line] 
<http://www.projetorizoma.com.br/public/u
ploads/artists/work_g3k624h3o7d72e73rr
5v31h7j2_auto-retrato-artistas-
trip0005.jpg> Consulta: 20/02/2014. 
 

207 Fig. 91 – Marcela Tiboni, Série 
Crimes passionais, 2012 
Lambda Print, 120 x 75 cm 
Fonte: UOL [on-line] 
<http://d.i.uol.com.br/album/meus_mitos_f
_001.jpg> Consulta: 24/02/2014. 
 

208 Fig. 92 – Marcela Tiboni, Série 
Crimes passionais, 2012 
Lambda Print, 120 x 75 cm 
Fonte: Central Galeria de Arte [on-line] 
<http://www.centralgaleriadearte.com/obra
s_pics_high/2149.jpg> Consulta: 
19/01/2014. 
 

211 Fig. 93 – Marina Abramović,  
AAA-AAA, 1978 
Video, 9’54” 
Fonte: Phaidon [on-line] < 

http://www.phaidon.com/resource/marina-
abramovic-aaa-aaa.jpg> Consulta: 
19/04/2014. 
 

212 Fig. 94 – Waléria Américo, Tudo o 
que existia dentro de mim, 2003 
Performance, série fotográfica,  
67 x 100 cm (cada) 
Fonte: Canal Contemporâneo [on-line] 
<http://www.canalcontemporaneo.art.br/q
uebra/WaleriaAmerico.jpg> Consulta: 
11/04/2014. 
 

213 Fig. 95 – Karsten Höller, Toboggan, 
2008 
Mixed media, dimensões variáveis. 
Fonte: Abril [on-line] 
<http://www.abril.com.br/imagem/bienal-
de-arte-carsten-holler-1g.jpg> Consulta: 
12/02/2013. 
 

 
 

 
 

214 Fig. 96 – Letícia Cardoso, Vertigem, 
2002 
Fonte: CARDOSO, Letícia de Brito. Jogar-
brincar: da maneira de executar as 
propostas à circulação no território da 
arte. [Dissertação de Mestrado]. 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre: Brasil, 2005, p. 43. 
 

215 Fig. 97 – Luiz Henrique Schwanke,  
O percurso do círculo, 1991 
Carrossel 
Fonte: CARDOSO, Letícia de Brito. Jogar-
brincar: da maneira de executar as 
propostas à circulação no território da 
arte. [Dissertação de Mestrado]. 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre: Brasil, 2005, p. 45. 
 

216 Fig. 98 – Marina Abramovic,  
Rhythm 10, 1973 
Performance, 60’ 
Fonte: PBS [on-line] <http://www-
tc.pbs.org/art21/files/images/abramovic-
art-1973-001-rhythm10_0.jpg> Consulta: 
28/01/2014. 
 

216 Fig. 99 – Marina Abramovic e Ulay, 
Relation in space, 1976 
Video, 14’36” 
Fonte: [on-line] 
<http://38.media.tumblr.com/tumblr_lho6m
5RQaD1qzoyg7o1_400.jpg> Consulta: 
19/01/2014. 
 

217 Fig. 100 – Marina Abramovic, Art 
must be Beautiful, Artist must be 
Beautiful, 1975 
Frames de video, 156,2 x 58,4 x 43,2 cm 
Fonte: MOMA [on-line] 
<http://www.moma.org/explore/inside_out/
inside_out/wp-
content/uploads/2010/04/Abramovic-
AMMB-spread.jpg> Consulta: 24/03/2014. 
 

218 Fig. 101 – Grupo Cena 11,  
Skinner Box, 2006 
Fonte: Site do grupo [on-line] 
<http://www.cena11.com.br> Consulta: 
30/05/2012. 
 

219 Fig. 102 – Hermann Nitsch, action 11, 
Nápoles, 2002      
Fonte: Revista Vice [on-line] 
<http://scs.viceland.com/int/v17n11/htdocs
/hermann-nitsch-595/crucified-with-
calf.jpg> Consulta: 16/12/2013 
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219 Fig. 103 – Hermann Nitsch,  action 
122, Viena, 2005 
Mixed media 
Fonte: Revista Vice [on-line] 
<http://scs.viceland.com/int/v17n11/htdocs
/hermann-nitsch-595/crucified-with-
bull.jpg> Consulta: 16/12/2013 
 

221 Fig.104 – Lenora de Barros, 
Homenagem a George Seagal, 1984 
Videoperformance, 3’50” 
Fonte: Galeria Millan [on-line] 
<http://www.galeriamillan.com.br/system/a
ssets/1647/large/Lenora_Homenagem_G
eorge_Segal_baixa.jpg?1396641548> 
Consulta: 26/03/2014. 
 

222 Fig. 105 – Lenora de Barros,  
Mim quer sair de si, 1994 
Fotografia, 82 x 60 cm 
Fonte: [on-line] <http://4.bp.blogspot.com/-
pvJdf9f5dww/TqXg9FptCxI/AAAAAAAAAh
8/WOxneueC7bY/s1600/7.jpg> Consulta: 
26/02/2014. 
 

223 Fig. 106 – Grupo Empreza, Sopa de 
letrinhas 2’47”, 2002 
Fonte: Youtube [on-line] 
<http://www.youtube.com/watch?v=rk6X6
HxPEdg> Consulta: 22/07/2013 
 

223 Fig. 107 – Grupo Empreza, 
Antropofagia – 2003 
Vídeo, 3’51” 
Fonte: Youtube [on-line] 
<http://www.youtube.com/watch?v=ZAG8
A-F4Tr4> Consulta: 22/07/2013 
 

231 Fig. 108 – Fernando Lindote, Edax, 
vídeo-instalação, 1996 
Video, plásticos mastigados 
Fonte: [on-line] 
< http://2.bp.blogspot.com/-th-
riS3g9cw/UVmWBEDMjOI/AAAAAAAAD
m0/LSzuWUixOP8/s1600/V%C3%ADdeo-
instala%C3%A7%C3%A3o+Edax.jpg> 
Consulta: 12/01/2014. 
 

232 Fig. 109 – Marcela Tiboni, O Grito, 
50”, 2003 
Fonte: FAAP [on-line] < 

http://www.faap.br/destaques/pintura_ree
ncarnada/pop_up_04.htm> Consulta: 
20/01/2014. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

233 Fig. 110 – Lia Mena Barreto, Cascas, 
2006 
Brinquedos de plástico, dimensões 
variadas 
Fonte: Blog da artista [on-line] < http://lia-
mennabarreto.blogspot.pt/2009/03/exposi
cao-pele-de-boneca-atelier.html> 
Consulta: 21/11/2013. 
 

234 Fig. 111 – Anna Maria Maiolino, série 
Contínuos II, 2009 
Nanquim sobre papel, 48 x 30 cm (cada) 
Fonte: TATAY, Helena. Anna Maria 
Maiolino. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 
p. 247. 

 
....................................................................... 
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250 Fig. 112 – Desenho Maleável 4, 2012 

Feltro, 45 x 7 x 200 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

252 Fig. 113 – Hélio Oiticica, Grande 
Núcleo, 1960      
Mixed media 
Fonte: Enciclopédia de Artes Visuais do 
Itaú Cultural [on-line], < 
www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enci
clopedia_ic> [consulta: 12/03/2013] 
 

252 Fig. 114 – Hélio Oiticica, Parangolé 1 
P1 Capa 1, 1964 
Tecidos e plásticos, dimensões variáveis 
Fonte: Enciclopédia de Artes Visuais do 
Itaú Cultural [on-line], < 
www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enci
clopedia_ic> [consulta: 12/03/2013] 
 

253 Fig. 115 – Lygia Clark, Bicho de 
Bolso, 1967     
Alumínio múltiplo, dimensões variáveis 
Fonte: BRETT, Guy. (2005). Brasil 
Experimental – arte/vida: proposições e 
paradoxos. Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria, p. 89. 
 

253 Fig. 116 – Lygia Clark, Obra Mole, 
1964 
Borracha, dimensões variáveis 
Fonte: [on-line] 
<http://classconnection.s3.amazonaws.co
m/23/flashcards/1915023/jpg/slide413549
57931647.jpg > [consulta: 13/03/2013]. 
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254 Fig. 117 – Lygia Clark, Caminhando, 
1964 
Fonte: [on-line] 
<http://isabellofgren.files.wordpress.com/2
010/03/lygia_clark_migros_02.jpg?w=400
&h=301 > [consulta: 13/03/2013]. 
 

255 Fig. 118 – Anni Albers, Enmeshed II, 
1963 
Litogravura, 43,1 x 68,5 cm  
Fonte: MOMA [on-line] 
<http://www.moma.org/collection_images/
resized/628/w500h420/CRI_189628.jpg> 
Consulta: 17/03/2013. 
 

255 Fig. 119 – Leonilson, Isolado, Frágil, 
Oposto, Urgente, Confuso, 1990 
Bordado sobre volie, 19,5 x 65 cm 
Fonte: [on-line] 
<http://www.projetoleonilson.com.br> 
[consulta: 12/03/2013]. 
 

256 Fig. 120 – Ana Maria Maiolino - 
Desde A até M, 1972-99 
Tecido e linha sobre papel 
Fonte: Textile Arts Center [on-line] 
<https://textileartscenter.files.wordpress.c
om/2011/01/on2bline2b2.gif?w=419&h=42
0> Consulta: 12/03/2013. 
 

256 Fig. 121 – Mira Schendel, 
Droguinhas, 1964-66 
Papel-arroz, dimensões variáveis 
Fonte: MOMA [on-line] 
<http://www.moma.org/collection_images/
resized/113/w500h420/CRI_140113.jpg> 
Consulta: 18/03/2013. 
 

257 Fig. 122 – Cildo Meireles, La Bruja, 
1979-81 
Madeira e cordões, dimensões variáveis 
Fonte: [on-line] <http://www.plan-
neuf.com/wp-content/gallery/illus-
articles/cildo-meireles_frac-lorraine-1.jpg> 
Consulta: 17/03/2013. 
 

258 Fig. 123 – Cildo Meireles, Malhas da 
Liberdade, 1975 
Cordas de algodão, dimensões variáveis 
Fonte: Revista Carbono [on-line] < 
http://www.revistacarbono.com/wp-
content/uploads/2013/09/CildoMeireles%
C2%A9PatKilgore2011-1073.jpg> 
Consulta: 12/03/2013. 
 

259 Fig. 124 – Maleáveis - Primeiros 
experimentos, 2012 
Feltro, dimensões variadas 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 

260 Fig. 125 – Maleável 3, 2012 
Feltro, dimensões variadas 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

 
261 

 
Fig. 126 – Maleável 5, 2012 
Feltro, dimensões variadas 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

263 Fig. 127 – A artista Teresa Luzio em 
interação com Desenho Maleável 4, 
2012 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

266 Fig. 128 – Miguel Ambrizzi, Desenhos 
Maleáveis I, ECART – La Plata, 
Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

266 Fig. 129 – Miguel Ambrizzi, Desenhos 
Maleáveis II, ECART – La Plata, 
Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

267 Fig. 130 – Miguel Ambrizzi, Desenhos 
Maleáveis III, ECART – La Plata, 
Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

268 Fig. 131 – Miguel Ambrizzi, Desenhos 
Maleáveis IV, ECART – La Plata, 
Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

268 Fig. 132 – Miguel Ambrizzi, Desenhos 
Maleáveis V, ECART – La Plata, 
Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

269 Fig. 133 – Miguel Ambrizzi, Desenhos 
Maleáveis VI, ECART – La Plata, 
Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

273 Fig. 134 – Miguel Ambrizzi, Workshop 
– Intervenções I – Guimarães - 
Portugal, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

273 Fig. 135 – Miguel Ambrizzi, Workshop 
– Intervenções II – Guimarães - 
Portugal, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
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274 Fig. 136 – Miguel Ambrizzi, Workshop 
– Intervenções III, Guimarães, 
Portugal 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

277 Fig. 137 – Exibição de registro de 
performance em vídeo, CAAA – 
Guimarães – Portugal, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

278 Fig. 138 – Exposição Desenhos 
Maleáveis (mesa de trabalho) – 
CAAA – Guimarães – Portugal, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

278 Fig. 139 – Mesa de trabalho e vídeo 
8m 11’ 12cm – CAAA, Guimarães – 
Portugal, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

279 Fig. 140 – Maleável: Como posso 
habitar sua vida?, 2013 
Feltro, dimensões variáveis 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

280 Fig. 141 – Exposição Desenhos 
Maleáveis – CAAA – 2013. 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

281 Fig. 142 – Maleável mimicry 1, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

281 Fig. 143 – Maleável mimicry 2, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

282 Fig. 144 – Maleável mimicry 3, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

282 Fig. 145– Maleável mimicry 4, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

283 Fig. 146 – Maleável mimicry 5, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

283 Fig. 147 – Maleável mimicry 6, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

284 Fig. 148 – Maleável ilinx 1, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

285 Fig. 149 – Maleável ilinx 2, 2013  
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

285 Fig. 150 – Maleável ilinx 3, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 
 

286 Fig. 151 – Maleável agôn 1, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

286 Fig. 142 – Maleável alea 1, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

286 Fig. 153 – Maleável alea 2, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

287 Fig. 154 – Maleável alea 3, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

287 Fig. 155 – Maleável alea 4, 2013             
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

287 Fig. 156 – Maleável alea 5 , 2013   
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

288 Fig. 157 – Maleável alea 6, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

288 Fig. 158 – Maleável alea 7, 2013           
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

288 Fig. 159 – Maleável alea 9, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

289 Fig. 160 – Maleável alea 8, 2013    
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

289 Fig. 161 – Maleável alea 10, 2013     
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

289 Fig. 162 – Maleável alea 11, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

290 Fig. 163 – Maleável alea 12, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi.
  

290 Fig. 164 – Maleável alea 13, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

290 Fig. 165 – Maleável alea 14, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

291 Fig. 166 – Maleável alea 15, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

305 Fig. 167 – Cartaz Micro-ondas 
Performa, 2012 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

306 Fig. 168 – Play with Bubbles – 
Aveiro, 2011.  
Brinquedos diversos, sabão e pigmento 
sobre papel, 3h 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
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308 Fig. 169 – Play with Bubbles – 
Aveiro, 2011.  
Brinquedos diversos, sabão e pigmento 
sobre papel, 3h 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

309 Fig. 170 – Play with Bubbles – 
Museu da Fbaup, Porto, 2011.  
Sabão e pigmento sobre papel, vídeo, 
dimensões variadas 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

310 Fig. 171– Play with bubbles, Desenha 
– FAV-UFG, Goiânia-Brasil, 2012.  
Brinquedos diversos, sabão e pigmento 
sobre papel, 2h30min 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

312 Fig. 172 – Play with Bubbles, 
Convergência, Palmas – Brasil, 2012.  
Brinquedos diversos, sabão e pigmento 
sobre papel, 3h 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

313 Fig. 173 – Play with bubbles, Sarau 
da Diversidade, Palmas – Brasil, 
2012.  
Brinquedos diversos, sabão e pigmento 
sobre papel, 2h 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

314 Fig. 174 – Play with bubbles – projeto 
de ação, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

316 Fig. 175– Play with bubbles, 3er 
ECART, Argentina, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

320 Fig. 176 – Vista da janela do 
apartamento - carros, 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

320 Fig. 177 – Play with Bubbles  
(detalhe 1), 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de Fabiana Wielewicki Feronha 
 

321 Fig. 178 – Play with Bubbles  
(detalhe 2), 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de Fabiana Wielewicki Feronha 
 

321 Fig. 179 – Play with Bubbles  
(detalhe 3), 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de José Artur Campos 
 

321 Fig. 180 – Play with Bubbles  
(detalhe 4), 2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

322 Fig. 181 – Play with Bubbles (livro), 
2014 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

325 Fig. 182 – David Bailly, Self-portrait 
with Vanitas Simbols (164-) 
Óleo sobre tela, 65 x 97,5 cm 
Fonte: Artists and Art [on-line]  
<http://www.artistsandart.org/2010/06/bub
ble-painting-in-vanitas-homo-bulla.html> 
Consulta: 14/04/2014. 
 

326 Fig. 183 – Play with bubbles / Play 
with art I,  2012 
Sabão e pigmento sobre impressão em 
papel, 29,7 x 43 cm (cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

327 Fig. 184 – Play with bubbles / Play 
with art II,  2012 
Sabão e pigmento sobre impressão em 
papel, 21,5 x 29,7 cm (cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

328 Fig. 185 – Play with bubbles / Play 
with art III, 2012 
Sabão e pigmento sobre impressão em 
papel, 90 x 90 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

329 Fig. 186 – Niki de Saint-Phalle e 
Robert Rauschenberg, Painting made 
by dancing, 1961 
Fonte: [on-line] 
<http://c300221.r21.cf1.rackcdn.com/niki-
de-saint-phalle-robert-rauschenberg-
painting-made-by-dancing-
1344609695_b.jpg> Consulta: 21/04/2014. 
 

331 Fig. 187 – Play with Bubbles I, 2014, 
videoperformance, 11’30” 
Sabão e pigmento sobre papel 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

332 Fig. 188 – Play with Bubbles II, 2014, 
videoperformance, 3’05” 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

337 Fig. 189 – Yves Klein, Fire Paintings, 
1961 
Fonte: [on-line] 
<http://www.aaa.si.edu/assets/images/ble
srudi/reference/AAA_blesrudi_6840.jpg> 
Consulta: 20/11/2013 
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338 Fig. 190 – Yves Klein e Werner 
Ruhnau por detrás da Parede de 
Fogo, 1961 
Fonte: WEITEMEIER, Hannah (2005). 
Klein. Köln: Taschen, pp. 72-73. 
 

338 Fig. 191 – Monobrow, Eternal Flame, 
2011 
Tecido sobre Madeira 
Fonte: Empty Kingdom [on-line] 
<http://www.emptykingdom.com/wp-
content/uploads/2011/07/Monobrow_web
2.jpg> Consulta: 30/09/2013 
 

339 Fig. 192 – Steven Spazuk, Untitled, 
2006          
Fumo sobre papel 
Fonte: [on-line] 
<http://images.wookmark.com/32986_resi
ze.jpg> Consulta: 13/11/2013 
 

339 Fig. 193 – Steven Spazuk, Self 
portrait, 2007 
Fumo sobre papel 
Fonte: [on-line] 
<http://webodysseum.com/wp-
content/uploads/2012/06/Soot-Painting-
Steven-Spazuk-07.jpg>  
Consulta: 12/12/2013 
 

340 Fig. 194 – Georg Dokoupil, Leopard, 
2007 
Fumo sobre papel 
Fonte: [on-line] 
<http://img.radio.cz/pictures/obrazy/dokou
pil_jiri2.jpg> Consulta: 12/12/2013 
 

341 Fig. 195 – Play with Fire (primeiros 
experimentos), 2012 
Lápis de cera sobre madeira, 20 x 25 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

341 Fig. 196 – Play with Fire (primeiros 
experimentos), 2012 
Lápis de cera sobre madeira, 20 x 25 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

342 Fig. 197 – Play with Fire (primeiros 
experimentos), 2012 
Lápis de cera sobre madeira, 20 x 25 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

342 Fig. 198 – Colcha de tricô 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

342 Fig. 199 – Não brinque com fogo, 
2012 
Lápis de cera sobre tela, 30 x 30 cm (cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 

343 Fig. 200 – Não brinque com fogo 
(detalhe), 2012 
Lápis de cera sobre tela, 30 x 30 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

345 Fig. 201 – Yves Klein, Fire Paintings, 
1961 
Fonte: [on-line] 
<http://pokingsmot.net/wp-
content/uploads/2014/05/The-Making-of-
Fire-Paintings-by-Yves-Klein-1961-1.jpg> 
Consulta: 29/01/2013 
 

346 Fig. 202– Processo – Play With Fire, 
2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de José Artur Campos. 
 

345 Fig. 203 – Processo – Play With Fire, 
2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de José Artur Campos. 
 

347 Fig. 204– Processo – Play With Fire, 
2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de José Artur Campos. 
 

347 Fig. 205 – Processo – Play With Fire, 
2013 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografia de José Artur Campos. 
 

348 Fig. 206 – Play with Fire – Castanho, 
2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 180 
x 120 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

348 Fig. 207 – Play with Fire – Castanho 
(detalhe), 2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 180 
x 120 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

349 Fig. 208 – Play with Fire – Encarnado, 
2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 90 x 
120 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

350 Fig. 209 – Play with Fire – Encarnado 
(detalhe), 2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 90 x 
120 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
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350 Fig. 210 – Play with Fire – Verde, 
2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 85 x 
120 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

351 Fig. 211 – Play with Fire – Verde 
(detalhe), 2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 85 x 
120cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

351 Fig. 212 – Play with Fire – Azul, 2013 
Parafina e pigmentos sobre madeira, 90 x 
120 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

353 Fig. 213 – Play with Fire, 
Experimentos com fósforos, 2012 
Fósforos sobre papel, 30 x 30 cm (cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

354 Fig. 214 – Play with Fire, 
Experimentos com fósforos, 2012 
Fósforos sobre papel, 50 x 70 cm (cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

355 Fig. 215 – Oficina – experimentações, 
FAV-UFG, 2012 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

356 Fig. 216 – Oficina – jogo dos fósforos, 
FAV-UFG, 2012 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

356 Fig. 217 – Oficina – Composição 
coletiva, FAV-UFG, 2012 
Fósforos sobre papel, 100 x 120 cm 
(cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

359 Fig. 218 – Jogo do cordão, 2013 
Caneta hidrocor s/ papel, 29,5 x 43 cm 
(cada) 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

 
 

360 

 
 
Fig. 219 – Projeto expositivo de Jogo 
do cordão, 2013 
Caneta hidrocor s/ papel, 10 x 10 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

362 Fig. 220 – Good Childhood..., (lesson 
4), 2014 
Caneta hidrocor s/ papel, 29,7 x 43 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

363 Fig. 221 – Good Childhood...,  
(I Burning Friends), 2014 
Caneta hidrocor s/ papel, 29,7 x 43 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

363 Fig. 222 – Good Childhood..., (XII To 
the Floor), 2014 
Caneta hidrocor s/ papel, 29,7 x 43 cm 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 

367 Fig. 223 – Lessons of Sanity, 1h, 
Estação de Metro Trindade, Porto, 
2014 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
Fotografias de José Artur Campos 
 

368 Fig. 224 – Lesson, Faculdade de 
Belas Artes, Universidade do Porto, 
2014 
Giz branco sobre quadro negro 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
 

368 Fig. 225 – Lesson, Faculdade de 
Belas Artes, Universidade do Porto, 
2014 
Giz branco sobre quadro negro 
Fonte: Arquivo de Miguel Luiz Ambrizzi. 
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ENTREVISTA REALIZADA POR E-MAIL COM A ARTISTA LIA MENNA 

BARRETO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 

 

 

1- Sua obra tem sido analisada muitas vezes pelo aspecto relacionado à infância. 

Certamente não há como não estabelecer esta relação, visto que seus objetos 

são praticamente todos brinquedos e bonecos. Minha pesquisa no doutorado 

investiga como os artistas utilizam suas memórias em seus processos de criação. 

Me interessam as memórias episódicas (quando lembramos o local, a emoção e o 

contexto em que foi vivenciada) e as processuais (as técnicas e gestos 

necessários para realizar uma ação física/manual). Busco encontrar obras na 

produção de artistas que resgatam de alguma forma essa memória da infância, 

seja um episódio ou uma técnica que fazia, algo que aprendeu na infância, ou que 

era muito comum fazer e que, agora, isso aparece no fazer artístico, com um 

olhar de adulto. Esse rememorar seria um ato de criação, visto que o processo de 

rememoração é um processo de reconstrução e não reprodução. Dito isto, 

gostaria de saber, se de alguma forma, essas questões estão presentes em seu 

processo criativo. 

LIA: Minha infância não foi abarrotada com objetos coloridos, peludos nem 

com bonecas como acontece no meu trabalho de artista. Eu morava no interior de 

São Paulo, numa cidade onde só fazia calor, e tinha 4 irmãos. Eu e meus irmãos 

vivíamos subindo em árvores de frutas, andando de bicicleta, nadando na piscina 

do clube e, nos fins de semana, íamos nadar nas margens do rio Paraná. Me 

lembro de ser bem moleque andando descalça e adorando viver. Com 13 anos 

vim morar em Porto Alegre. Com mais ou menos 26 anos, começo a trabalhar em 

arte e sinto uma atração enorme pelas pelúcias e bonecas e escolho esses 

objetos como meu material de trabalho. Objetos que eu não tive na infância. O 

que me atraiu nesse material é que ele era barato, fácil de manusear 

abrir/fechar/quebrar/unir. Era muito colorido e divertido. A maneira com eu 

manipulo esses materiais na minha profissão é de uma artista plástica adulta que 

vê os objetos usados pelas crianças com outras possibilidades plásticas. 
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2- Acho interessante o seu fazer artístico e vejo-o com uma relação muito forte 

mesmo com aquele desejo e deslumbramento das crianças com seus brinquedos. 

Podemos dizer que as crianças possuem, dentre outras, duas formas de se 

relacionarem com os brinquedos: ou os protegem e não gostam que seus amigos 

os estraguem, ou são totalmente desapegadas e seu prazer está em desmontá-

los. Vejo essas duas relações em seu trabalho, mas talvez o prazer em 

desmontá-lo vem em primeiro lugar, para depois, ter essa carga afetiva e apego, 

talvez maior valorização do objeto. De que forma esse seu processo técnico 

revela algo de criança ainda presente em si? Que aspectos da criança ainda se 

encontram presentes na Lia artista? 

LIA: Você tem razão, eu trabalho com muito prazer e crio como se estivesse 

brincando, mas isso acontece com a maioria dos artistas que gostam do que 

fazem. Quando eu era pequena a presença da natureza era super forte e eu era 

extremamente ativa e adorava brincar com meus irmãos. O que ocorre nesse 

movimento é que o destruir cortar, abrir e fechar, ao mesmo tempo que é um 

movimento infantil para descobrir o mundo, pertence à maioria dos artistas que 

trabalham com madeira, pedra, argila. Quando eu começo a trabalhar aos 26 

anos com esse material que não me pertence, não pertence à minha memória eu 

me sinto à vontade para transgredir e trabalhar com ele como quem amassa um 

barro ou corta uma madeira. E o divertido para mim é que não era um material 

que não significava nada com uma pedra, ele (a maioria de plástico) já vinha 

imitando alguma coisa, tipo a lagartixa de plástico imitava a lagartixa de verdade, 

a boneca imitava uma menina de verdade, enfim um mundo de faz de conta que 

super me atraiu. Eu frequentava as lojas de brinquedos com o olhar da artista que 

vai comprar tintas, muitas vezes procurava algo vermelho, por exemplo. 

 

 

3 - Nesse processo de criação com base na infância, me interessa também a 

relação do aumento da escala em algumas obras. A “Dorminhoca” apresenta um 

aumento da escala no seu tamanho. De que forma surgiu a necessidade dessa 
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escala humana para a boneca? Como essa boneca tem origem nos anos 60, ela 

fez parte de sua infância? 

LIA: A boneca Dorminhoca quem tinha era a minha vizinha, pois minha mãe 

achava-a muito brega. Mas eu era apaixonada. Na minha vizinha haviam 2 

dorminhocas, uma cor de rosa e uma azul claro, ficavam pousadas na cama de 

casal da mãe dela. Sendo que eram ocas e possuíam um zíper, de modo que, 

quando anoitecia, saiam os pijamas de dentro das bonecas e elas ficavam 

murchas. Isso me fascinava. Um dia eu estava numa loja que vende pedaços de 

boneca para montar e eu descubro um saco plástico escrito boneca dorminhoca, 

lá havia uma cabeça, 2 pés e 2 mãos e um molde para fazer em tecido o corpo da 

dorminhoca com o zíper. Com esse material na mão eu fiquei emocionada e levei 

para o atelier, já certa que iria trabalhar com aquilo. Resolvi fazer um molde do 

tamanho do meu corpo, com um zíper gigante e fiz de tal maneira que, em vez do 

pijama, eu poderia entrar dentro e me esconder. É um dos meus trabalhos mais 

importantes. 

 

4 - Na exposição “Kit afetivo” vejo que há muitos elementos que são diretamente 

associados à um afeto específico da infância. Não consigo identificar muito bem 

aquele grande grupo de imagens que compõem o “Como fazer brinquedos”, 

parece que são páginas de um livro ou um manual. Acho interessante essa idéia 

de ensinar a fazer brinquedos, algo muito antigo que vai contra essa produção 

massificada e industrial dos atuais. Mas penso que, de certa forma, essas páginas 

vão “contra” grande parte do seu processo de trabalho que é exatamente 

desconstruir esses brinquedos, virá-los do avesso, desmembrá-los. É o que 

encontramos muito no universo infantil: o interesse em destruir tudo para 

conhecer como é feito. E isso também me faz pensar que essas imagens que 

ensinam e mostram exatamente as partes que compõem os brinquedos, como 

peças de um quebra-cabeça que podem montar outras composições, tem uma 

relação com grande parte de sua produção artística. De uma certa forma esse 

trabalho traz algo de sua memória infantil? Qual a origem desse interesse em 

decompor/recompor os brinquedos no seu processo criativo? 
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LIA: Quando eu abro um urso de pelúcia, por algum motivo eu não estou 

destruindo, eu estou manipulando o material que tenho em mãos. Tem um 

trabalho, que eu gosto muito que eu abro vários ursos de pelúcia e coloco dentro 

bonecas. Esse trabalho do livro é muito curioso por que em cada página eles 

mostram o brinquedo desmontado e dão instruções de como montá-lo e o próprio 

livro foi desmembrado. Eu achei esse livrinho numa banca e me identifiquei. 

Então a origem em decompor e recompor é que eu sou artista e artistas 

costumam compor e recompor objetos, pinturas, desenhos etc. 

 

5 - O trabalho com a confecção das bonecas de pano em “O diário de uma 

boneca” traz algo de sua infância? Era algo que você fazia e/ou que aprendeu 

com alguém? Li numa entrevista que esse trabalho foi estimulado após o 

nascimento de sua filha e que foi um dos mais emocionantes para ti. De que 

forma vem essa carga afetiva nesse trabalho?  

LIA: O Diário de uma boneca eu comecei para voltar para o atelier que eu havia 

abandonado na minha gravidez. Fiz a primeira boneca para minha filha e depois 

resolvi fazer uma por dia, depois que ela dormisse, para não perder o contato com 

o atelier. Comecei a me empolgar quando passado um mês eu tinha 30 bonecas 

dispostas no chão do atelier com a data escrita embaixo, e continuei esse 

movimento por um ano e pouco até encher meu atelier de bonecas, mas nem 

todas se pareciam com bonecas, algumas eram trouxinhas, pois havia dias que 

eu não tinha energia para fazer uma boneca. 

 

 

6 - O seu trabalho “Máquina de bordar” é, em certos aspectos, uma exceção no 

que diz respeito aos materiais comumente usados por ti em grande parte da sua 

produção artística. Do industrial vão, agora, para o orgânico e natural. Trabalha 

com as sementes que criam um bordado com suas raízes numa trama de uma 

fralda (um objeto usado por bebês). A escolha da fralda tem algum interesse 

específico? Qual a simbologia do tecer para ti nessa obra? Gostaria de saber 
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mais sobre esse trabalho, é um tanto enigmático, além de extremamente delicado 

e poético.  

LIA: A máquina de bordar parte daquela experiência que as crianças fazem no 

colégio, plantando milho em algodão, dentro de um pirex. Eu refiz a experiência 

no meu atelier, e em vez de colocar algodão usei gaze. Me surpreendi com as 

raízes que perfuraram a gaze formando um bordado do outro lado. Esse bordado 

me fascinou e eu resolvi fazer um grande bordado, fui até uma loja de tecidos à 

procura de um tecido que fosse perfurado e maior que a gaze e descobri a fralda 

de nenê. No atelier coloquei a fralda em grande escala no pátio, semeei milho e 

consegui uma enorme plantação com um enorme bordado. A partir disso criei a 

máquina de bordar. Na máquina de bordar as sementes são plantadas para 

bordar o tecido e logo que secam produzindo o bordado são deixadas de lado e 

um novo ciclo de plantação se inicia. É um trabalho que se constrói e se 

desconstrói o tempo todo, nasce e morre para produzir bordado. 

 

7 - Ao ler suas respostas, vejo então que não se trata diretamente de uma 

repetição ou processos que ressurgem na sua prática artística e que tenham 

origem e presença na sua infância. Pelo contrário, tal como você disse, se trata 

de serem ausentes na sua infância e, por isso, não carregam memória afetiva, 

portanto, são exatamente como um barro na mão de um escultor, algo que 

permite a criação sem limites. Poderia dizer que você vê assim essa sua relação 

com os brinquedos como materiais? 

LIA: É assim que eu vejo Miguel, um material de trabalho. 
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ENTREVISTA REALIZADA POR E-MAIL COM O ARTISTA CHICO AMARAL 

NO MÊS DE MARÇO DE 2014. 

 

 

1- A mesa que um dos lados é todo quebrado, me parece que foi feita com 

dobradiças. Se sim, ela pode ter sua base novamente na posição plana? Me 

parece que aumentaria o tamanho do lado articulado... 

CHICO: Sim, é uma mesa articulada. O jogo está na mudança da superfície sobre 

a qual se joga. Pode ser exposta com diferentes formatos, inclusive totalmente 

aberta, pois a intenção é despertar uma expectativa, disparar pensamentos sobre 

possibilidades. 

 

2- A mesa que é um prolongamento do piso, onde um dos lados é feito em 

degraus, está em escala real? Ela me parece ser mais alta que uma mesa 

convencional. 

CHICO: Está em escala real. Há uma persistência de um dos parâmetros do 

ambiente de jogo. 

 

3- As mesas baixas redondas são as que possuem um autofalante no centro que 

faz com que as bolinhas saltem de acordo com a vibração do som? Como num 

jogo que está ansiando por ser jogado? 

CHICO: Sim, mas o jogo ali já está sendo jogado. Cada mesa sonora emite uma 

palavra: UM - SER - OUTRO.  

 

4-O kit de montagem me deixou muito curioso para ver as instruções que o 

acompanham. Eu estudo desenhos protocolares, os que são tidos como projeto 

de uma ação, como potenciais que podem ser seguidos à letra ou que fiquem 

como puro jogo mental. Esse seu trabalho me parece ser algo como os 

protocolares.  Vejo que é como se fosse um jogo, que pela escala se apresenta 

mais próximo a um jogo infantil, que contém duas mesas com possibilidades de 

configurações e também duas redes, uma mais baixa e outra mais alta. E claro, a 
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bola que se apresenta como o enigma que põe em cheque as possibilidades 

desse jogo. Você tem mais alguma informação que possa me passar? Tanto 

sobre as instruções, como suas intenções com esse trabalho. Seria um projeto de 

outro trabalho ou uma obra finalizada? 

CHICO: É um trabalho finalizado que dá o nome à toda série, Jogo dos Sete 

Erros. A caixa é um kit com quatro lados de mesa em escala, dois com as 

medidas corretas e dois alterados (uma rampa e um lado de pernas curtas). Além 

disso, duas redes (uma alta e uma em escala) e um folheto com um texto. As 

instruções apresentam seis possibilidades de montagens ou seis equívocos. Ou 

seis maneiras impossíveis de se jogar pingue-pongue sem inventar novas regras. 

As soluções me levam a pensar outras formas de jogar. O sétimo erro fica a cargo 

de quem interage de alguma forma com o trabalho. O texto é extraído da 

enciclopédia Tesouros da Juventude, "Porque as bolas de pingue-pongue não 

param de saltar". Trata-se de uma explicação do fenômeno físico.  

 

5- O Castelo de Cartas foi feito por cartas que você mandou fazer, não é?! Vi no 

catálogo que você que montou o castelo. Analiso esse trabalho pelo prisma do 

AGÔN, na teoria dos jogos, ressaltando a questão do virtuosismo técnico e da 

ideia de luta consigo próprio, vencer o desafio de construir o castelo de cartas, 

passando até mesmo pela ideia de obsessão e de prova. Como foi para você 

fazer essa obra? Houve algum imprevisto durante a exposição, alguma 

interferência dos visitantes ou acidente que fez cair parte do castelo? Como você 

pensou a fragilidade dessa obra na exposição? 

CHICO: É um castelo de cartas alteradas. Os naipes são palavras que permitem 

fazer frases simples relacionadas com o tema alteridade-identidade. Por um lado 

está o baralho e seu jogo de palavras. Por outro a brincadeira do castelo de 

cartas, aquela de tardes arrastadas em um lugar confortável. Sim, está o desafio 

de fazer algo monumental a partir de uma unidade, um objeto ínfimo. As 

montagens demoraram pelo menos quatro dias com a ajuda de pelo menos duas 

pessoas. É um enfrentamento. Exige planejamento de tarefas, de ocupação de 

espaço, de tempo. Mas não há cálculos. É intuitivo como seria em uma tarde 
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lenta. O imprevisível foi o efeito que o castelo gerou nas mostras. Ele cria uma 

área de fragilidade enorme. Poucos se aproximam. Aqueles que o fazem, 

caminham quase que na ponta dos pés como para não despertar as figuras do 

castelo, mesmo sabendo que todas as cartas estão coladas. 

 

6- A mesa com as cartas em que eram possíveis formar frases ou poemetos, ou 

até mesmo castelos de cartas estava disponível à interação? Esses trabalhos de 

cartas eram interativos? 

CHICO: Sim, estavam disponíveis. Nessa série tudo sempre está disponível. 

 

7- Vejo seus trabalhos como jogos mentais mesmo, como desafios propostos aos 

visitantes. Como foi a reação do público? As pessoas podiam tocar nas obras? 

CHICO: Sim. Podiam. São trabalhos que se realizam na interação.  

 

8 - O catálogo diz nos textos da Marília Panitz e do Gê Orthof, que há instruções. 

Eles citam algumas como: "seja o outro" e "jogue na vez do outro / seja o outro na 

sua vez". Há mais algumas instruções que vejo numa pequena foto do catálogo 

onde há duas raquetes na parede e uma com um furo no formato da bola que diz 

algo assim: "nunca desse voltas, e portanto, não roçasse pelo chão ao bater nele, 

continuaste a saltar ind...". Gostaria, se possível, que me falasse essas frases 

estímulo ou instruções que há nas obras e que não constam no catálogo, seria 

muito importante para eu citar essas questões do seu trabalho na minha tese. 

CHICO: Este texto que você menciona é o mesmo do folheto que está no kit do 

Jogo de Sete Erros. Eu plotei este texto em uma linha inteira que percorria toda a 

sala de exposição. O texto em linha conduzia a uma caminhada por toda a sala. 

Um percurso sobre a obra, conduzido por uma explicação física das propriedades 

de um dos elementos que compõe a obra. 

Já o texto "jogue / na vez do outro / seja o outro / na sua vez" está em um painel 

eletrônico que se faz de rede na mesa de pingue-pongue comprida, fina e baixa 

adquirida pelo MAM-SP na Panorâmica de 1999. Era um painel duplo, de forma 
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que os textos podiam ser lidos dos dois lados. Cada trecho aparecia uma vez. 

Veja foto em anexo. 

Tenho vários trabalhos com textos que entram em looping. Este é um deles. Na 

maioria das vezes são instruções. Um imperativo com a frieza das instruções, 

mas que entra em curto com a delicadeza ou a poesia de diferentes situações / 

trabalhos. Atualmente os textos mantêm a cadência que consegui em trabalhos 

anteriores, mas vão sendo mais confessionais, mais narrativos.  

A série Jogos é um ponto de partida na obra e nos interesses. Dela parti para o 

retrato falado, onde a instrução inicia na demanda pelos serviços do datiloscopista 

e do pedido para que algum conhecido vá à polícia para me identificar. Continua 

na construção do retrato, onde a testemunha é orientada pelo técnico a relatar e 

fazer escolhas para projetar uma imagem minha. Eram investigações sobre 

alteridade e identidade. Daí, em função de minha vivência como estrangeiro, 

foram entrando questões ligadas ao deslocamento. Por esse caminho estou 

chegando a obras mais narrativas. 

A palavra escrita e o jogo persistem comigo. Em anexo um jogo de liga-pontos. 

Em vez de imagens, formam-se frases. São dois conjuntos em blocos com folhas 

descartáveis: um de medos outro de desejos. As instruções: Ligue os pontos e 

descarte o medo / Ligue os pontos e descubra o desejo.  

A palavra sonora também. Fraciono mensagens e caixas de som e faço com que 

as pessoas se desloquem para ouvir a mensagem completa.  

 

9- Por fim, gostaria de saber como você vê as relações entre arte e jogo na sua 

obra. Questões como: subversão e invenção da regra, a obra como um jogo a ser 

decifrado, o jogo como estratégia de criação e de fruição, a obra como um jogo 

aberto onde suas regras se constroem durante o ato de jogar. 

CHICO: Hum... acho que isto são sempre os eixos dos trabalhos. O último "jogo" 

que fiz era uma carta cifrada. A obra se chamava Enigma. Uma plotagem grande 

na parede com o título no alto, e, embaixo, quatro linhas tipo carta cifrada, 

misturando letras, desenhos e os sinais de adição e subtração. Todas as linhas 

tinham a mesma frase, só que cada uma em uma língua: catalão, português, 
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castelhano e inglês. Em frente, uma mesa com blocos de papel onde estavam 

impressas as linhas e lápis para que as pessoas decifrassem o Enigma. A frase 

escondida era "que sentido tem estar aqui?". Ou seja, mesmo que desvelem o 

mistério, um enigma persiste, uma pergunta se volta a eles.  

Fica muito claro também que para conhecer uma língua, é mais do que falá-la. É 

preciso integrar-se naquela comunidade e conhecer sua cultura, pois de outra 

forma, é impossível saber os nomes das figuras que compõem a frase a ser 

decifrada. Por exemplo, como usei português do Brasil, os portugueses não 

conseguiam decifrar o texto. Não sabiam que o nome do edifício ali desenhado 

era Senado ou que o bicho logo ao lado era um tamanduá. Sem o conhecimento 

das referências culturais, a língua de pouco serve. 

 

Espero tê-lo ajudado. Foi um prazer responder. Em anexo, algumas imagens.  

Vou tentar escanear dois textos que foram publicados em um livro produzido pelo 

MAM-SP. 

 

um abraço, 

chico amaral 
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ENTREVISTA REALIZADA PELA REDE SOCIAL FACEBOOK COM O 

ARTISTA EFRAIN ALMEIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 

 

 

1. Vi numa entrevista (Exposição Primeira Pessoa) que você prefere voltar e 

trabalhar lá no interior do Ceará e que é lá onde você aprendeu o ofício da 

escultura. Quando foi esse aprendizado? Foi ainda na infância? Você aprendeu 

com alguém da família? O que havia presente na sua infância (imagens, técnicas, 

saberes) que você carrega até hoje na sua produção artística? 

EFRAIN: Eu não aprendi a esculpir no sertão. Estudei na escola de artes visuais 

do parque Lage. Aprendi a esculpir a madeira sozinho. Claro que aprendi olhando 

as esculturas populares e barrocas. Meu pai e carpinteiro e minha mãe costureira. 

Claro que a convivência com eles me despertou desde cedo para o uso da 

madeira e dos tecidos. 

 

 

2. De que forma a infância aparece em suas obras? Os animais, pássaros, sua 

própria casa, são formas de rememoração no sentido de saudades de um tempo 

bom? Como é para ti esculpir esses animais e sua própria casa? Que afetos 

passam por esse processo? Há algum episódio específico da sua infância que foi 

tratado em alguma obra? 

EFRAIN: Sem dúvida as imagens de pássaros, carneiros e cabras estão 

relacionadas a infância e tem um caráter afetivo. Para enfatizar isso eu trabalho 

com os animais em escala de filhotes. As memórias são mais trágicas que felizes. 

Não há um episódio que seja marcante e definitivo para o trabalho. São flashes 

simultâneos de memória. A perda a ausência e o abandono são motivadores para 

a escolha das imagens 
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ENTREVISTA REALIZADA POR E-MAIL COM O ARTISTA LAERTE RAMOS NO 

MÊS DE ABRIL DE 2014 

  

1 - Em sua biografia no site eu li que seus primeiros conhecimentos de técnicas 

de modelagem e escultura foram na escola com professores que eram refugiados 

da guerra vindos da Suíça e Alemanha. Gostaria de saber de que forma essas 

memórias processuais lhe acompanharam ou reapareceram após anos na sua 

formação e produção artística. 

LAERTE: Ola. Primeiramente obrigado pelo interesse em minha pesquisa. Muito 

prazer. 

Bom, estudei da primeira a décima segunda série escolar na Escola Waldorf 

Rudolf Steiner. Me formei lá em 1996. Em praticamente todos os anos os alunos 

desenvolviam atividades relacionadas às artes sejam esculturas em barro, 

madeira, metal, assim como atividades manuais como costurar, tricotar, e também 

o desenvolvimento de colares de metais e trabalhos com pedras. Enfim, uma 

infinidade de aulas que chegavam a mais ou menos 2 módulos por dia. Para mim, 

foi sempre positivo, e continua sendo. Bom, os professores-lendas eram sempre 

muito respeitados pelos alunos. Claro que quem conta um conto, aumenta um 

ponto, mas era visível na face destas pessoas que tinham passado por momentos 

únicos na vida – mesmo sendo terríveis. Enquanto criança, não percebemos 

muito isto, e acredito que aos olhos rebaixados de uma criança, estes professores 

com tantas façanhas mais pareciam heróis do que mestres – mesmo envolvendo 

tantos outros fatores. Nunca soube do porque este lado bélico sempre vinha como 

uma sobra que me perseguia em meus desenhos (ou luz que guiavam), 

esculturas e poética, até que um dia um professor de licenciatura curiosamente 

me fez a mesma pergunta que você me faz. Eu, sem resposta, fui buscar em 

meus cadernos da época da escola, e lá encontrei desenhos similares aos que 

faço agora. Na verdade, é a mesma coisa. Quando me deparei diante deles, dei 

risada, não acreditava que tantos desenhos eu já havia repetido inúmeras vezes. 

O que me faz acreditar que o que eu faço hoje, por mais que seja influenciado 
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pelo mundo de hoje, pelo agora que urge, já tinha lá nos anos anteriores todo o 

seu código pré-determinado. 

  

2 - Ainda sua biografia diz que você foi influenciado por uma educação germânica 

“pós-guerra” e “alternativa, e que o assunto bélico sempre esteve presente em 

todo o seu aprendizado lúdico-infantil, influenciando-o até hoje em dia.  Gostaria 

de saber como esse tema bélico esteve presente na sua infância: através das 

brincadeiras com os soldados em miniatura; nos ensinamentos do colégio; 

através de histórias que seus professores contavam sobre suas memórias da 

guerra? 

LAERTE: Bom, pelos brinquedos acho que foi a mais clara. Estava na moda os gi 

joes, bonecos com articulações incríveis e super detalhados. Então, obviamente 

como praticamente a maioria dos meninos da minha classe brincava com eles e 

também com os bonecos da franquia Star Wars, etc. Hoje coleciono estes 

bonecos, como hobby, mas de certo influencia minha pesquisa diretamente. A 

escola era/é bem alternativa. Estas estórias não eram passadas em classe, mas 

sim de boca a boca pelos alunos mais velhos, por pais, enfim, ecoavam na 

superfície da escola e nos corredores. Lembro que um professor de química (sem 

citar nomes), tinha um dos sapatos com a ponta levantada. Isto porque ele havia 

perdido os dedos do pé congelado na neve. Outros alunos mais velhos em uma 

viagem de escola viram a pegada dele descalço pela areia molhada na praia, e 

curiosos, foram seguindo e encontraram quem lá? O próprio professor de 

química. Então como disse, a fisionomia entregava estas experiências de vida 

sofrida por alguns, e isto, ao olhar e compreensão de uma criança, impressiona. 

  

3 - Como se deu a passagem das figuras bélicas chapadas (e misteriosas) em 

preto das xilogravuras para o tridimensional da cerâmica (mais explícitas e 

miméticas dos brinquedos). De certa forma essa passagem é uma volta aos seus 

conhecimentos e experiências adquiridos no colégio durante a infância? Se deu 

por uma necessidade da evolução do processo de criação? 
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LAERTE: Quando resolvi estudar artes na faculdade FAAP (Fundação Armando 

Álvares Penteado), não sabia ao certo onde estava me inserindo, como 

funcionava a arte contemporânea, e fui aprendendo como todos os outros alunos: 

história da arte, e aulas práticas. Logo no primeiro ano me encantei com a 

gravura. Acredito que com ela eu encontrei um meio de me comunicar com o 

mundo de uma maneira incrível. Esta técnica me ajudou a encontrar o meu 

desenho e a minha poética artística. Desenho este que também fui procurar a 

origem, e encontrei: nos livros de engenharia de meu pai. Ele viajava muito e 

sempre trazia catálogos de maquinas do Japão, Alemanha, Estados Unidos, e 

mais uma vez estes livros com linguagens incompreensíveis em idioma e em 

conteúdo me fascinavam. Os desenhos, lindos, técnicos e diretos, impregnaram 

em meu gosto pessoal, e quando mais tarde fui desenhar, buscando em minhas 

origens, lá já estavam as formas que iriam se desdobrar em gravuras virando 

paisagens e máquinas. A gravura é quase um tridimensional, e a matriz me 

seduziu, pois para se desenhar eu precisaria me esforçar mais, cavar para 

encontrar a forma. E encontrei. A passagem da gravura para a cerâmica foi bem 

simples.  Fui convidado para participar de uma exposição/leilão para ajudar o 

Museu Lasar Segal  a arrecadar fundos e, em um dos projetos, uma grande 

quantidade de artistas tinha que pintar pratos de cerâmica. Quando fui fazer o tal 

prato me deparei com um atelier e avistei o tal bloco de argila, gesso, e aí me 

recordei dos antigos ateliers da escola que estudei quando criança, e foi um 

resgate automático. Logo, uma semana depois já parti para a cerâmica usando 

moldes de gesso, pois as esculturas que fazia na escola não eram queimadas, e 

eu quis queimar as esculturas de barro para ficarem mais resistentes e entender 

esta nova etapa de construção  do barro/argila. E fiz a lição de casa. 

  

   

 4 - Obras como Patrulha de Resgate, Soldados de Chumbo e algumas peças 

de Lastlândia têm origens em memórias da infância? Essas espécies de 

soldados/enfermeiros são baseadas em algum fato real da guerra de alguma 

forma relacionado a ti ou algum conhecido? 
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LAERTE: Acho que alguns trabalhos isto (temas bélicos) fica muito presente. Não 

tem nada diretamente relacionado. Os trabalhos sempre passam por inúmeros 

filtros, de lembrança, memória, imagem, detalhes, palavras, e de alguma forma se 

convergem em esculturas/desenhos. Lembro que via muitos filmes de guerra 

também, nos anos 80 estava na moda passar na televisão filmes do tipo Braddok, 

Rambo, ou policiais com o temível Charles Bronson (este ovacionado por meu 

pai). E mais uma vez, uma criança algumas vezes escondida no canto do sofá, 

assistia a explosões, tiros e matas pegando fogo e via a ficção de uma guerra 

contada de maneira contraditória com franquias hollywoodianas. Porém ainda 

tinha comigo outras estórias, as contadas por pessoas de verdade. 

  

5 - Outras esculturas como o Anão de Jardim e 7 dias apresentam homens cuja 

parte superior do corpo se encontra dentro de uma casa. A casa seria uma 

simbologia referente aos anseios dos soldados voltarem aos seus lares? Em 7 

dias o material escolhido foi a parafina, as esculturas são velas, são sete 

soldados/velas, são as velas de 7 dias... Esses aspectos afetivos que essas obras 

apresentam são pessoais? 

LAERTE: Não são tão pessoais. Acredito que são os próprios símbolos e 

desenhos-símbolos que desenvolvo. Sempre conecto formas para recriar outras. 

Nestes trabalhos tem o lado orgânico/humano e o lado simbólico/máquina 

misturados. Lar doce lar, voltar para casa, e capela, vela acabam sim se 

misturando e dando aberturas ora para um lado mais religioso ora para um lado 

mais simbólico. Parte da minha família é bem religiosa, isto também 

influencia/influenciou em algumas formas de desenho, mas a arte continua sendo 

a minha religião. 

  

  

6 - Seria possível você falar um pouco mais sobre a obra Lastlândia? 

• Nela é clara a relação com o jogo e o brinquedo infantil, mas tem relação 

direta com sua infância? Se sim, como foi para ti essa rememoração e o 

motivo de investigação poética? 
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• Sei que a argila e a cerâmica são materiais que mais instigam sua pesquisa 

em criação, em Lastlândia como você vê a relação da fragilidade da 

cerâmica tanto relacionada aos objetos bélicos, bem como em contraponto 

ao plástico dos brinquedos infantis originais? 

• Sobre a questão do jogo nessa obra, vejo-a como um jogo mental, um jogo 

que se nega ser manipulado manualmente pelos jogadores. Essa “anulação” 

do jogo físico se dá tanto pela fragilidade do material quanto pela forma 

como a obra se apresenta, voltada para a contemplação. Como você vê 

essas questões em Lastlândia? 

  

LAERTE: Os trabalhos que vou desenvolvendo seguem pistas, e são guiados 

mais por perguntas do que por respostas. Muitos trabalhos eu afirmo dizer que eu 

não sei exatamente do que se trata: porque um artista deve ser guiado por 

perguntas e questões, e ele sabe muito bem onde encontrar: fora e dentro de seu 

atelier. Não tenho medo de dizer que algumas questões eu não sei o que é, mas 

me empolgo em procurar saber desenvolvendo mais desenhos, esculturas e 

projetos. Isto também é algo extremamente relativo, porque o que o meu trabalho 

e pesquisa é para mim, jamais vai ser a mesma coisa para qualquer outra pessoa 

que absorva, veja e se interesse por minha pesquisa. Acredito que alguns 

momentos são compartilhados, mas os momentos mais potentes de um artista 

não é a obra exposta, sua exposição com todo o glamour, e sim o combate contra 

a argila que ora é inimiga e ora aliada. Recentemente fiz um mini documentário 

para a exposição Casamata que apresento na Pinacoteca de São Paulo (abril a 

junho – 2014). Neste documentário algumas pessoas puderam conviver um pouco 

mais com o meu fazer, e eu fiquei extremamente feliz de compartilhar este 

momento, e a equipe acompanhou parte da confecção das obras, o transporte, a 

montagem, e depois a exposição pronta. Foi importante para mim dividir este 

momento e documentar em vídeo. E para mim, o mais emocionante foi poder 

deixar o documentário ao lado da exposição e poder mostrar e compartilhar com o 

público o que mais importo em minha produção: o fazer. Vi grupos de estudantes 

bem novos sentados no chão da Pinacoteca vendo o vídeo: fiquei emocionado 
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com este momento. Mas voltando a pergunta, alguns trabalhos têm um ponto de 

partida, uma semente, um código que é decifrado ou aberto, e no caso 

da Lastlândia, foi o pacotinho de soldados conhecidos popularmente como “army 

men” que é vendido por aqui em lojas de 1,99. Brinquedos baratos de plástico 

injetado, que estão no mercado ha décadas. Fui então buscando relações de 

outros brinquedos que podiam se relacionar com estes soldados, e ao mesmo 

tempo, algumas outras esculturas foram resgatadas de minha produção para 

comporem este grande conjunto. A patrulha foi “resgatada”, alguns barcos foram 

convocados, e algumas armas também. Acredito que a Lastlândia é uma grande 

pergunta. Last seria um limite de território, uma borda, uma margem de toda a 

“lândia” que seria o território de meu trabalho e pesquisa. Quando apresentei este 

trabalho rebaixei a luz com um chapéu industrial como se fosse uma encenação 

de interrogatório. Os trabalhos ficaram também dentro de um cerco de areia que 

impedia as pessoas/visitantes da exposição de entrar neste espaço delimitado por 

mim sem deixar o seu rastro ou sua pegada. Ou seja, se pisar, vai ser identificado 

e vai deixar o código do desenho de sua sola gravado na areia. Este detalhe é 

resgatado depois com o trabalho 50% off que comento mais pra frente. Quando 

apresento o trabalho espalhado no chão, por muitas vezes via o público nas 

pontas dos pés para ter uma visão aérea do trabalho, como se fosse um campo 

visto de um avião, ou um tabuleiro em cima da mesa, e ao mesmo tempo, as 

pessoas ainda se agachavam, percebendo os trabalhos de outra posição, 

equivalente ao olhar de uma criança. Eram posturas naturais do comportamento 

dos visitantes – e eu aprecio muito estas diferenças de postura de quem absorve 

o trabalho. Quanto ao material plástico vs cerâmica. O primeiro é injetado em 

moldes, e o segundo também. Gosto de relacionar alguns momentos e neste 

trabalho acontece isto. A cerâmica é um material muito curioso: todos convivemos 

com ela diariamente nos azulejos, nas pias e vasos sanitários nos banheiros e 

quando a forma é transferida para esculturas, o olhar da maioria das pessoas 

entra em cheque. Há uma vontade irritante ao toque para sentir o material. 

Irritante também porque é quase impossível ver um trabalho em cerâmica e não 

tocar. O material é um ímã que usa os olhos para guiar as mãos ao toque.  
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7 - Outro trabalho que tem como referência os brinquedos é o Arma 

Branca. Gosto da idéia de camuflagem de armas que tem outras formas que não 

as das armas de fogo “mais convencionais”. No conjunto todas parecem ser 

perigosas, mas ao vermos em detalhe, descobrimos que são armas brancas. 

Quais são os interesses pelas armas de brinquedo? Tem origem em memórias da 

infância ou se trata de uma investigação conceitual de outra natureza? 

LAERTE: Um trabalho vai levando ao outro. Quando começo a pesquisar 

brinquedos, especificamente os de meninos, não tem como fugir da policia, dos 

combatentes, dos bombeiros e em reflexo a tudo isto aparecem evidentemente as 

armas. Para mim eu queria com este trabalho montar uma grande coleção: um 

armamento próprio. Montei um painel com 100 armas em cerâmica e esmaltadas 

em preto. De longe, sim o trabalho aparentemente apresenta um ar mais sombrio, 

mais pesado, e impressionante de se ter tantas armas de fogo juntas. Mas ao 

chegar perto, o único fogo que a arme possui é em sua memória de queima, pois 

as armas não possuem poder de fogo e muito menos projéteis. São armas duras, 

de cerâmica com uma camada de vidro negro derretido como uma casca de 

proteção que reflete o exterior. Uso o titulo “arma branca” por dois motivos: 

primeiro porque são armas que não possuem poder de fogo e estas armas são 

denominadas “armas brancas”. Geralmente são facas, tonfas, etc. Segundo 

porque o branco e o preto estão sempre presentes em minha pesquisa, que veio 

da xilogravura. Então o branco seria o papel, e o preto a tinta. No caso da série 

Acesso Negado apresento um grupo de esculturas esmaltadas em branco e outro 

grupo de mesmas formas esmaltadas em preto. Pensei no momento da produção 

deste trabalho em fazer os dois painéis, mas refletindo durante o desenvolvimento 

do projeto, não senti mais a necessidade de fazer este outro painel em branco, 

sendo então a homenagem a gravura feita via o titulo da obra. Claro que neste 

trabalho também tem resgate de memória. Lembro que quando criança, em casa 

tinham umas almofadas bem grandes, e uma delas sempre tinha um objeto duro o 

curioso lá dentro. Um dia abrimos a almofada e achamos uma arma laranja de 

brinquedo. Eu fiquei super alegre, mas logo logo a arma foi posta no baú de 
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brinquedos e fui impedido de brincar com ela. Acredito que foi um de meus irmãos 

mais velhos que escondeu a arma na almofada,  não sei, mas às vezes, algumas 

frustrações de não poder brincar quando criança, nos leva muitas vezes sem 

saber, a sermos grandes colecionadores de armas. No meu caso, pode ser isto 

também, de certa forma, acrescentando outras coisas à receita.  

  

8 - Em Batalha Naval você apresenta suas esculturas de forma interativa através 

do jogo para dois participantes. Em aspectos mais técnicos, como as esculturas 

eram movidas para estarem localizadas na mesma posição escolhida pelos 

participantes? Eles podiam tocá-las ou era feito por alguém autorizado? Essa 

obra, parte do grupo que tem como temática o bélico, vai numa relação mais 

interativa na questão do jogo infantil. Qual foi seu interesse em propor uma obra 

participativa? Como foi a interação do público com a obra? 

LAERTE: Neste projeto havia dois campos, e uma cabine dupla para os 

jogadores. Um vidro impedia a conversa de frente entre duas pessoas, sendo 

permitido poder conversar apenas usando o telefone vermelho. Este telefone, 

muitas vezes usados em filmes ou séries como Batman como o telefone do 

general, do presidente, da emergência. Então, por um lado tem-se o poder do 

telefone, da ordem de combate, mas ao mesmo tempo, tem o vidro, que por sua 

vez impede a comunicação: semelhante a penitenciárias. Então o jogador neste 

caso tem todo o poder com o telefone, e ao mesmo tempo está “aprisionado”. Em 

relação aos movimentos das esculturas, estas se moviam conforme as pessoas 

terminavam os seus jogos. Havia uma cópia da cartela que eram fornecidas para 

os monitores/equipe de apoio e eles moviam as esculturas durante a exposição. É 

um trabalho que os visitantes podiam modificar a apresentação das obras, mas 

não tocá-las…. No geral, o publico adorou este trabalho, e eu como um 

observador da obra in loco, capto sempre com olhar atento a primeira expressão 

dos visitantes, e foram sempre positivas. Fiz um vídeo que é possível ser visto 

neste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ii-vv5G6oBc 
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9 - Seguindo nas suas “obras-jogos”, gostaria de entender melhor como funciona 

a Cartilha de Nuvens. Vejo que na caixa há um índice estampado na tampa, 3 

carimbos e muitas fichas com desenhos para que as pessoas brinquem, é um 

jogo livre. Gostaria de saber qual sua propostas com essas fichas, se há 

instruções... e como foi a sua concepção desse jogo, que também me parece ser 

uma ação muito presente nas crianças ao brincar de ver desenhos nas nuvens. 

Os desenhos já são suas leituras de nuvens? Se sim, de que forma você pensa a 

interação dos carimbos com seus desenhos por parte dos leitores-jogadores? 

LAERTE: Bom, este é o meu primeiro livro. Sempre tive vontade de fazer um livro 

especial. Queria que fosse totalmente diferente. Bom, o inicio dele se deu em uma 

residência que fiz em Basel. Quando fiquei por lá em 2004 fiquei uma semana 

olhando para o céu e não encontrei nenhuma nuvem sequer. Acho que isto me 

incomodou ao ponto de começar a desenhar  algumas para preencher o maior 

espaço possível para um artista: o céu. Bom, fiz algumas dezenas de desenhos, e 

espalhei pelo studio. Guardei, e depois de alguns anos resolvi usar isto como uma 

coleção em um livro especial: a cartilha das nuvens. Queria que o livro fosse 

frágil, e como estava começando a trabalhar com cerâmica, misturei design de 

livro com o material frágil da cerâmica. Aprendi a encadernar, e fiz um a um. O 

carimbo que sai para fora do livro, foi pensado estrategicamente para quem obter 

um dos exemplares (tiragem de 100 mas fiz apenas 10) jamais colocar ele entre 

os outros livros, pois os carimbos iriam impedir. Então, quando adquirido, deveria 

ficar em algum lugar de destaque… Sim, estratégias divertidas. São desenhos 

meus, com títulos em cada desenho. 50 páginas impressas dos dois lados = 100 

desenhos de nuvens. Os carimbos tem 3 desenhos escolhidos a dedo para serem 

carimbados onde bem entenderem. O carimbo também é de cerâmica, portanto, o 

gesto utilizado ao carimbar iria refletir de certa maneira, a delicadeza das nuvens. 

  

  10 - A instalação de cerâmica re.van.che é feita com a técnica de cerâmica 

hiperrealista. Seu interesse está em deixar a dúvida acerca da “veracidade” dos 

objetos? Claro que esse momento de dúvida é anulado com a destruição de um 

dos objetos pela performer-lutadora... 
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LAERTE: Sim. Revanche é porque a cerâmica sempre quebra quando não se 

espera por meio de um descuido ou dentro do forno por algum problema técnico. 

Então, exausto em tentar e tentar finalizar os trabalhos a tempo, resolvi 

desenvolver um trabalho que lidasse com esta questão, e também que eu 

pudesse ter algum tipo de “poder” sobre a cerâmica: de quebrar a escultura 

quando eu determinar, e deixar o acaso fora de questão. Para isto, desenvolvi 

uma academia ou centro para lutador e todos os objetos são executados usando 

a cerâmica de uma maneira hiperrealista. Bom, quando apresentei este trabalho 

pela primeira vez, meu nome não estava tão ligado a cerâmica e sim para o 

publico a surpresa foi muito grande porque no primeiro momento o trabalho 

engana, num segundo momento o da ação, impressiona, pois a lutadora 

convidada é da seleção brasileira de tae kwon do e o chute e o grito (kiai) é de 

uma potência extraordinariamente bela. No terceiro momento, o chute denuncia o 

material: a cerâmica. A exposição continua então com um objeto quebrado com a 

ação performática da lutadora, e com as outras esculturas da “academia” 

intactas.  Durante os dias seguintes apresentamos também um vídeo com a 

performance in loco. O que mais gosto deste trabalho é a parceria de arte e 

esporte. A lutadora me contou que a adrenalina dela foi maior fazendo a 

performance de destruir o meu trabalho na abertura da exposição do que lutando 

campeonatos como sul americanos. Isto porque o adversário “cerâmica” era mais 

estranho que um oponente lutador, mesmo sendo estático. 

Link do video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0m0GqC9Y0CQ 

  

11 – Em conversa com o Guy Amado, ele havia me dito que a camuflagem é um 

tema que lhe interessa ou foi interesse seu. Vejo essa relação em obras 

como Arma Branca, nos tênis 50% Off . De que forma você trabalha e pensa a 

camuflagem nas suas obras? 

LAERTE: A camuflagem é uma pintura que esconde, que engana e que faz quem 

ou o que tiver esta superfície preenchida com camuflagem durar um pouco mais. 

No caso dos tênis em cerâmica, este trabalho já é uma “mentira” de certa 
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maneira. São sneakers, mas não são de verdade como os que são de uso 

pessoal. São de verdade de cerâmica. No caso, alguns pares foram 

desenvolvidos com a pintura de camuflagem, e isto acaba aumentando um pouco 

mais esta “mentira”. Mas fiz poucos com a camuflagem. Estes tênis especiais eu 

apresentei junto com a exposição Arma Branca. Na parede as armas, e no chão 

alguns pares de sneakers camuflados. Sempre quando apresento um trabalho, 

parte do todo indica uma nova pesquisa. No caso da re.van.che, o protetor de pé 

de lutador deu origem ao trabalho 50%off. Antes os tênis eram camuflados 

literalmente. Depois, entendendo melhor sobre este trabalho, percebi que a 

camuflagem dele era diferente, e explico em seguida. 50%off é o titulo do 

trabalho, que é algo como uma promoção, um desconto de metade do preço. 

Outra camuflagem-continuada foi a apresentação do trabalho (exposição inaugura 

em junho e outra em agosto com este trabalho aqui em São Paulo) que vai 

remeter a vitrines de lojas de tênis. Então, se formos olhar atentamente, 

percebemos que são apresentados apenas metade dos tênis, o pé direito, ou 

esquerdo. Isto para evitar o furto. Então, irei apresentar este projeto em um local 

de passagem público aqui no Brasil (passagem literária), que é possível um 

transeunte ser pego de surpresa com uma “pseudo loja” de tênis que irá surgir de 

um dia para o outro. Acredito que mais uma vez a reação do público vai ser 

incrível, pois vão ser pegos de surpresa com uma “nova loja” em um local um 

pouco decadente e pouco ou nada utilizado por artistas de maior expressão. 

Então o local possibilita esta camuflagem de uma maneira  mais potente, 

diferentemente de expor este trabalho em uma galeria de arte ou museu que o 

publico já está viciado em saber que lá o trabalho é mais arte pelo território que 

ele é apresentado. 

  

  12 – Por fim, gostaria de saber como você vê e se interessa pelo jogo na sua 

produção, seja na elaboração de obras-jogos, na relação com os brinquedos, nos 

embates, enfrentamentos e desafios na percepção das esculturas (como 

em Acesso Negado), jogos para serem ou não jogados, brinquedos para serem 

ou não manipulados... 
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LAERTE: Adoro jogos. Isto está bem claro em meus trabalhos. Agora em 

praticamente todas as minhas grandes exposições eu faço um Almanaque#. Ele é 

um livreto que eu uso como material de apoio intelectual para a leitura de meus 

trabalhos. (te envio em anexo). Com este material, tenho mais liberdade para usar 

ideias mais cruas, desenhos mais ousados e livres. Às vezes um trabalho/projeto 

meu, mesmo vindo de brinquedos e jogos, ele se apresenta de uma maneira 

extremamente séria a sóbria. Então o Almanaque# serve para quebrar um pouco 

isto. Lá o jogo está presente 100%. No Almanaque#2 o “jogo canetada” é um 

desafio e um campeonato divertido para desafiar amigos. Infelizmente não tenho 

aqui para te enviar impresso, pois preciso fazer as novas edições dos primeiros 

volumes. Já esta no #5 e este ano lanço o #6. Com ele, consigo fazer com que o 

público “leve” um pedaço da exposição, ou que comprem de uma maneira bem 

mais em conta  parte do conceito da obra. Geralmente são distribuídos 

gratuitamente como no caso da exposição na Pinacoteca de São Paulo 

(abril/junho de 2014). Gosto de jogos, gosto de brinquedos e coleciono tudo o que 

consigo que se relaciona a militarismo em forma de brinquedo. Claro que a 

coleção acaba direcionando outros campos e áreas que os brinquedos estão 

presentes, assim como o militarismo e temas bélicos invadem outros objetos. 

Comprei recentemente para  a minha coleção um tapete do Oriente Médio com 

estampas de tanques, armas e granadas. É nítido como estas imagens e signos 

invadem culturas e contaminam a arte e o artesanato de um povo. Meu tapete é 

lindo, mas percebo todas as gravidades que envolvem as imagens que 

substituíram os mosaicos que antes estampavam de uma maneira mais bela 

ainda as estórias de povos e tribos. 

  

Miguel, obrigado pela conversa e desculpe pela demora em te responder. Estou 

produzindo o projeto 50% off e ele consiste em um painel com 300 sneakers em 

cerâmica. Faltam 92. 

Um abraço, 

laerte 
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