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7Prefácio

Prefácio

esse é um livro acadêmico escrito em parceria, por alunos in-
teressados e orientados por professores pesquisadores inspirados. 
São artigos diversos sobre artes e escritos como derivações dos 
Trabalhos de conclusão de curso (Tcc) do curso de Artes Visuais, 
do Departamento de Artes e representações Gráficas (DArG) da 
faac-Unesp Bauru. curso de Artes Visuais, que em 1988 foi incor-
porado a Unesp - Universidade estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
filho” contribuindo na formação de artistas, arte-educadores, críticos 
e todo elenco de ação e reflexão do campo artístico.

o livro conta com artigos que, antes de tudo apresentaram as 
trilhas de cada autor, o percurso, seus processos, desejos, dúvidas, 
escolhas no fazer e no entendimento das Artes. Artes que se situam 
no século XXi de grandes transformações e incertezas, de inéditas 
articulações e arranjos espaço-temporais. Nesse sentido, os traba-
lhos aqui apresentados são necessariamente questionadores, trans-
disciplinares, articuladores de campos distintos, com formatos inova-
dores, por vezes resistentes a uma fácil compreensão, mas densos e 
sensíveis. os autores não se furtaram aos desafios de quem se arrisca 
a não trilhar um caminho já caminhado, que não é seu e que não lhe 
representa. Arte que se recusa ao fácil nomeável, mas preditiva; não 
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mais como antena da espécie humana, mas como contáctil (contato+-
tátil) planetário agora posto em rede.

os trabalhos do campo artístico, sejam da produção, do edu-
car e mesmo da crítica nos remetem sempre à existência de certa in-
dependência entre o ato inventivo, seus processos e a materialidade, 
tanto em átomos como bits. Situar-se entre a intenção e a concreção 
dispara no artista a sensação de incompletude, que atua como um va-
zio restaurador e inovador, próprio a qualquer ação no campo da arte. 
como nos lembrava Paul Valéry, na passagem do século XiX para o 
XX, que a arte é a diferença entre o que você imagina e o que real-
mente faz. essa diferença, que se descola da intenção e que mesmo 
assim sobrevive de forma poderosa no outro.

o ato de invenção no campo artístico tem também a função 
de revelar continuidades em coisas que normalmente nos escapa, 
não como restaurador de sentidos, mas como produção poética. Arte 
que procura ao se construir na linguagem atuar em sua estrutura na 
contra comunicação, ou seja, trazendo os processos de produção da 
obra, as materialidades, a reinvenção dos instrumentos, dos suportes, 
as formas diretas e indiretas de comunicação e as signagens poéticas. 
Dessa forma, o artista também convida o público leitor para o papel 
de interator, ampliando os perceberes e os saberes.

os sete artigos apresentados nesse livro trazem essas questões 
apresentadas e tratam de temas abertos, desde arte-cidade, tempo-
-espaço, obra de artista, até os processos criativos. Alguns desses ar-
tistas-escritores se referiram a sua própria obra em seus processos, 
outros a artistas com caminhos próprios que atuam com várias mídias 
e mix de mídias para que estas se tornem raiz de sua obra, de HQ, de 
pintura, videoarte, arte pública de superfícies e outras infinitas. 

Podemos entender que os trabalhos navegam em suas dúvi-
das, entre um o quê, um como e um para quem, ou seja: o que é isso 
que de mim quer se projetar e como farei isso como inédito e único 
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arranjo tempo/espaço? São perguntas que todos se fazem e que aqui 
procuram transmitir ao leitor interessado. Dessa forma, os trabalhos 
aqui gentilmente oferecem perguntas que precisam ser ultrapassadas 
não com respostas, mas num ato criador.

Vale lembrar alguns pontos em cada um dos sete artigos que chamam a 
atenção e que permeiam a prazerosa leitura, sem precisar antecipar, esgo-
tar ou dirigir o caro leitor. 

Nathália dos Santos ferreira e regilene A. Sarzi ribeiro apre-
sentaram uma reflexão sobre a construção de uma paisagem urbana 
contemporânea e de como outras mídias assim como o vídeo atuam 
na edificação desse imaginário. Ana carolina Zequin e Joedy Luciana 
Barros Marins Bamonte discorreram sobre o livro ilustrado, livro de 
imagens e o processo de criação dessa narrativa. erika Gushiken e 
Thaís regina Ueno Yamada fizeram uma análise crítica do proces-
so da narrativa visual da HQ “No coração da Tempestade” de Will 
Weisner. Márcio Gustavo dos Santos e regilene A. Sarzi ribeiro nos 
trouxeram as questões do vídeo na arte contemporânea. Videoarte 
em tempo real/experimental com análise da obra do artista rodrigo 
Gontijo. isabela Aparecida de Sousa Almeida e Thaís regina Ueno 
Yamada descreveram o processo inventivo do livro infanto-juvenil 
nomeado de Arpazia em aquarela com narrativa autoral de isabela A. 
S. Almeida. rebeca Tinoco e Joedy Luciana Barros Marins Bamonte 
escreveram sobre lugar como memória ativa na produção artística, 
a autoria estabelece conexão de produção entre a obra de claude 
Monet e seu lugar em Giverny, que os relaciona à fazenda da infância 
de rebeca Tinoco. Thais Polo e regilene A. Sarzi ribeiro investiga-
ram as relações entre os conceitos de tempo e movimento e as tec-
no-imagens nas obras em vídeo da artista Patricia Gouvêa. A artista 
explora os desdobramentos da noção de tempo dentro da imagem, 
colocando em questão a captação do instante e sua duração através 
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de narrativas a partir de Bergson e buscando as possíveis interfaces 
entre a fotografia e a imagem em movimento.

As questões decorrentes das pesquisas dos alunos e orienta-
dores nos legaram um resultado único. Que esse livro cumpra o seu 
papel de projeto de outros projetos, e de fazer parte de uma rede 
de intenções e reflexões do campo de atuação do artista e da arte. 
convido-os a navegarem em suas páginas e descobrirem boas sur-
presas com novos modos de ver e pensar.

Sidney Tamai
Professor Doutor do Departamento de Artes e  

representações Gráficas (DArG)
faac Unesp-Bauru
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A paisagem na videoarte 
contemporânea: cidade 
pictórica de Lia Chaia
The landscape in contemporary videoart: 
pictorial city of Lia Chaia

Regilene A. Sarzi Ribeiro
Nathália dos Santos Ferreira

A paisagem e a cidade na videoarte contemporânea

o tema desta pesquisa é a paisagem e a cidade na videoarte 
contemporânea e como esta temática contribui para o conhecimen-
to do contexto e dos habitantes daquele espaço ou lugar. cabe des-
tacar que este artigo é resultado da pesquisa de iniciação cientifica 
realizada em 2020, contemplada com bolsa de pesquisa pelo edital 
04/2019 – ProPe PiBic/cNPq, cujo recorte circunscreve-se no cam-
po de estudos sobre a arte do vídeo e a fundamentação teórico crí-
tica da arte em interface com as tecnologias, que integra as linhas de 
pesquisa do grupo de pesquisa labiMAGeM – Laboratório de estudos 
da imagem (cNPq), sob orientação da Profa. Dra. regilene A. Sarzi 
ribeiro. o estudo integra, de igual forma, a pesquisa Trienal docente 
(2019-2021) intitulada Arquiteturas espaço-Temporais e entremeios 
nas Artes Audiovisuais Latino-Americanas.
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A psicanalista Miriam chnaiderman, que adotou o cinema em 
suas pesquisas sobre identidade e práticas alternativas de uso do es-
paço urbano na cidade de São Paulo, cita o filósofo e curador Nelson 
Brissac Peixoto ao se referir às cidades como paisagens contempo-
râneas. Segundo chnaiderman, Peixoto afirma que “[...] o cruzamen-
to entre diferentes espaços e tempos [...]” (cHNAiDerMAN, 2008, 
p.119) entre diversos suportes e tipos de imagens é que constitui a 
paisagem das cidades.

Segundo o psicólogo e filósofo norte-americano John Dewey 
(2010) não há percepção estética se não houver qualidades tempo-
rais. Para se ter a experiência de um lugar é preciso “[...] circular, por 
dentro e por fora, deixar que ao longo de visitas reiteradas, aos pou-
cos a estrutura se entregue a nós [...]” (DeWeY, 2010, p.390). De 
igual forma, a noção geográfica de território nos remete à ideia de 
lugares, físicos ou não. A partir das relações com a geografia e arqui-
tetura podemos interpretar territórios como espaços da cidade, cujas 
fronteiras híbridas são compostas por fluxos de ideias, corpos em re-
des e novas experiências espaço-temporais. 

Para o pesquisador Philippe Dubois (2004), vídeo é tempo e 
para a filósofa francesa Anne cauquelin “[...] é o tempo que governa 
as atividades artísticas contemporâneas [...] mesmo com elas se des-
dobrando no espaço” (cAUQUeLiN, 2008, p.89). No final dos anos 
1960, o rompimento de fronteiras entre linguagens, a discussão sobre 
autonomia da arte e unicidade do objeto artístico resultam na desma-
terialização da obra de arte (cAUQUeLiN, 2008) diante da utilização 
do lugar como forma de experiência estética. De igual forma, novas 
relações com novas situações geográficas e sociais mudam o status 
do artista, o lugar de transformações políticas é também o lugar de 
transformações artísticas: o etnógrafo converte-se em paradigma da 
arte contemporânea (PeiXoTo, 2012). o artista se torna um pesqui-
sador e a partir da cidade, produz novas imagens.
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A partir destas reflexões, esta pesquisa pesquisou o tema da 
paisagem e da cidade na obra em vídeo cidade Pictórica da artis-
ta visual brasileira Lia chaia. A videoarte é um registro sem cortes 
da chuva no ambiente urbano, filmada de dentro de um carro. Antes 
de se analisar a obra, e buscar nela significados sobre importância 
da paisagem urbana na videoarte ou até mesmo uma análise do ho-
mem que habita aquele determinado espaço, cabe buscarmos enten-
der de onde vem a nossa noção de natureza paisagem e de paisagem 
urbana. 

Na história da arte, a paisagem torna-se um gênero pictóri-
co autônomo nos Países Baixos, no século XVii, ficando conhecida 
como pintura de paisagem. De igual forma, o momento de emanci-
pação da paisagem, da sua função de ser um complemento às nar-
rativas retratadas, que a levou a ganhar destaque como motivo a ser 
retratado, segundo Anne cauquelin (2007), se deu com a pintura 
“A Tempestade” (1506 – 1508), de Giorgione (1477 – 1510), onde os 
personagens não parecem ter significado algum, só mesmo o fato 
de contemplar a paisagem tempestuosa, que parece tomar todo o 
quadro. 

Desde o momento em que a paisagem natureza começou a ser 
usada nas artes plásticas como tema autônomo, ela teve que se ade-
quar as regras estabelecidas desde o advento da perspectiva, onde a 
natureza era rearranjada para que essa se mostrasse dotada de equi-
líbrio. e pela literatura, a datar dos textos de Heródoto, onde as pai-
sagens descritas por ele eram a expressão de uma opinião, uma idea-
lização, que romantizavam as paisagens estrangeiras, as descrevendo 
como lugares misteriosos habitados por criaturas exóticas, se disso-
ciando da realidade. Ao passo que o ambiente natural, que não aten-
de a essas noções, acaba por ser lido como vista ou cenário, enten-
dendo-se a paisagem como fruto da ação humana, e quando ela é 
urbana, essa interferência se torna mais clara.
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Já a noção de paisagem urbana é inaugurada por Baudelaire 
que reconheceu o esplendor dos grandes centros urbanos, descre-
vendo-os com a mesma grandiosidade com que as paisagens natu-
reza eram retratadas. o poeta categorizava os grandes prédios de 
apartamento das áreas urbanas como os monumentos das cidades 
modernas, pois segundo ele um dos requisitos para uma cidade ser 
considerada moderna era a falta de monumentos.

Ao nos aprofundarmos nas questões que permeiam o nosso 
entendimento acerca da nossa herança paisagística, nos deparamos 
com questões que também influenciam nossos costumes e compor-
tamentos. Se pensarmos em cenários onde a mundialização univer-
salizou até as classes sociais, ponto elucidado por Milton Santos em 
seu livro Metamorfoses do espaço habitado, fundamentos Teórico e 
metodológico da geografia (1988), seria possível através da análise da 
videoarte de Lia chaia traçar um perfil da população ocidental, pelo 
fato de retratar a cidade, neste caso de São Paulo, e suas paisagens, 
nos dando material para entender suas dinâmicas de relacionamento 
entre o espaço habitado e as pessoas, através do autoconhecimento 
oferecido pela experimentação das obras e a representação da cidade 
e da paisagem urbana.

Para o etnólogo e antropólogo francês Marc Augé, os não lu-
gares passam a ser a medida da nossa época que converte superfí-
cie, volume e distância em vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias, do-
micílios móveis, grandes cadeias de hotéis, redes a cabo ou sem 
fio. estes dispositivos mobilizam o espaço para uma comunicação 
que coloca o indivíduo em contato com outra imagem de si mesmo 
(cHNAiDerMAN, 2008, p.121-122), mediados pela cidade. 

em suma, o espaço urbano como espaço poético na arte da con-
temporaneidade está relacionado à experiência visual da cidade (e aqui 
a experiência videográfica) e à maneira como esta experiência acon-
tece a partir das conexões e vivencias que tecemos com as cidades 
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cotidianamente. Neste sentido, cabe ressaltar que os objetivos da pes-
quisa foram: estudar os conceitos de paisagem da filósofa francesa 
Anne cauquelin e paisagem urbana de Nelson Brissac Peixoto e inves-
tigar como o tema da paisagem e da cidade é representado na videoar-
te da artista Lia chaia. A pesquisa é teórica, bibliográfica e descritiva do 
tipo qualitativa realizada a partir da coleta de dados e análise documen-
tal que compreende a identificação, verificação e apreciação de docu-
mentos (bibliográficos e obras audiovisuais). Análise de conteúdo por 
meio da descrição das obras em vídeo escolhidas para pesquisa. 

cidade Pictórica de Lia chaia, figura 1, é uma videoarte que tem 
a cidade como ponto focal. foi produzida em 2003 e apresenta qua-
tro minutos e quarenta e nove segundos de duração. A obra consiste 
em gravações em vídeo de quatro diferentes espaços, pertencentes a 
cidade de São Paulo, que apesar de situados em localidades distintas, 
corroboram para a construção da ideia de um tipo de paisagem. 

Figura 1. Lia Chaia – Cidade Pictórica (2003).
Fonte: https://galeriavermelho.com.br/en/artista/64/lia-chaia/videos

https://galeriavermelho.com.br/en/artista/64/lia-chaia/videos
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os registros ocorrem, durante a chuva, de dentro de um carro. 
No vídeo temos contato primeiro com imagens de um prédio simples 
e residencial por detrás das árvores, que dura do início até os dois 
minutos e três segundos de vídeo. o próximo registro é de uma rua 
um tanto quanto movimentada com construções simples e provavel-
mente comerciais, que vai de dois minutos e quatro segundos até três 
minutos e doze segundos. A próxima cena são copas de árvores ema-
ranhadas em fios de rede elétrica com alguns prédios residenciais ao 
fundo, que ocupam a minutagem de três minutos e treze segundos 
até os quatro minutos e dez segundos, e, por fim, a última cena nos 
apresenta várias grades de ferro, figura 2, muito comuns em parques 
públicos, com início na marcação de quatro minutos e onze segundos 
e se estende até o final do vídeo.

Figura 2. Frame do vídeo Cidade Pictórica, de Lia Chaia (2003). 
Fonte: https://liachaia.com/CIDADE-PICTORICA 

https://liachaia.com/CIDADE-PICTORICA
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As imagens não são dotadas de uma grande qualidade técnica, 
figura 3, no que se refere ao aparelho usado pela artista para regis-
trar as imagens, o que nos incita a sensação de uma gravação feita 
de forma espontânea. Quando pixelizada, a imagem das figuras junto 
com o efeito visual da chuva que cai sobre o para-brisa do carro e, 
consequentemente o acúmulo de água no vidro, nessa obra tão inti-
mista, nos dão a noção de pictorialidade das imagens. 

Figura 3. Frame do vídeo Cidade Pictórica, de Lia Chaia (2003). 
Fonte: https://liachaia.com/CIDADE-PICTORICA

Livre da alta resolução, as gravações que incorporam e eviden-
ciam seus ruídos e deformações, dançam diante dos nossos olhos, 
abrindo-se para uma pluralidade de interpretações. o elemento grá-
fico composto pelos pingos de chuva é pouco detalhado, com con-
tornos cada vez mais disformes, quase abstratos por conta da inter-
ferência da água na luz, tem sua identificação dúbia o que favorece o 
observador a ter inúmeras interpretações, além de causar diferentes 
estímulos sensoriais e emocionais.

https://liachaia.com/CIDADE-PICTORICA
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A artista, ao nomear a obra como “cidade Pictórica”, coloca um 
holofote sobre a visualidade da obra, o produto estético que ela en-
trega, que caminha de uma pictorialidade semelhante a do movimento 
artístico impressionista e que ao longo da videoarte evolui para um 
resultado quase abstrato. As imagens não apresentam cortes, somen-
te quando a videoarte passa de uma locação para outra. o registro 
em vídeo é feito sem cortes e sem edição, de som ou imagem, a gra-
vação ocorre de um mesmo ponto de vista, e assim se mantém até o 
final. o som é original e sincronizado com a gravação das imagens. 

A cadência da obra é ditada pelo soar de sons rápidos da ve-
getação e em especial pelo suave som da chuva batendo no vidro, 
pingo por pingo, que é constante e regular, criando um ritmo. o rit-
mo calmo é gerado de forma visual, pelo fato das imagens tenderem 
para tons frios, serem monótonas e gravadas de um ponto estável, e 
também pela sonoridade dos constantes pingos de chuva, os poucos 
sons que destoam do ritmo estabelecido pelos sons das batidas das 
gotas de água no vidro, não são suficientes para quebrar a espécie de 
transe, em que o ritmo induz o espectador.

Tais fatores constroem em nosso imaginário a ideia de um re-
gistro orgânico, que acontece de forma espontânea, a captura de um 
instante, até então, efêmero e invisibilizados pelo cotidiano, mas que 
agora, com intermédio da arte do vídeo, acaba por ser eternizado, um 
registro do acontecimento que se junta e comunica como uma rede, 
composta por outras imagens, que atuam, não somente, na criação 
desta modalidade de paisagem , mas também, a nos levar a entender 
o homem por meio dessa paisagem, fruto de um ponto de vista, de 
uma perspectiva sobre a paisagem

Nesse contexto, a videoarte traz à superfície despertando a 
nossa atenção para cenas que passariam despercebidas, mas que di-
zem muito sobre as pessoas que as habitam, cenas que retratam as 
paisagens de um povo. Lembrando que, a paisagem é um conceito 
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que varia de acordo com a construção e o entendimento, emocional 
ou não, que um grupo específico tem sobre um conjunto de forma-
ções. entendimento que foi transmitido pela cultura, entendida aqui 
como tudo aquilo que é produzido por um grupo de pessoas e que 
pode ser ensinado a gerações futuras (cAUQUeLiN, 2008).

A imagens foram gravadas de dentro de um carro, mas por 
conta da herança imagética que carregamos, podemos deliberada-
mente classificar esses lugares como pertencente a áreas mais afas-
tadas do centro da cidade, e que abrigam pessoas com baixo poder 
financeiro. Devido aos elementos que entendemos como característi-
cos dessas regiões, como a arquitetura do prédio que, com largas va-
randas, nos dá indícios de ser residencial, ou as fachadas das lojas que 
apresentam uma formulação ultrapassada e que com o tempo foram 
minimamente adaptadas para se tornarem mais funcionais para o ne-
gócio que abriga, e a rua com calçadas apertadas e desniveladas, in-
dicando que não dispõe de um planejamento urbano moderno, ou até 
mesmo a grade de ferro, que é muito comum em parques de entrada 
gratuitas destinados ao lazer de toda a população local.

entendemos esses elementos como característicos dessas áreas 
porque relacionamos essas imagens com o arsenal de imagens sobre 
cidades e paisagens que carregamos conosco, que nos dão uma base 
para entendermos o que vemos e como vemos. o recorte específico 
dessas áreas se liga com a ideia de que uma visão totalizante da cida-
de seria impossível, pois a cidade é fragmentada e multifacetada. Uma 
mesma cidade abriga diferentes realidades sociais, de grupos sociais 
distintos, onde suas vivências, discursos, heranças culturais e poder 
econômico, influem na visualidade de seus espaços de convivência 
(PeiXoTo, 2003).

A obra, mesmo que não tenha sido essa a intenção da autora, 
se torna autônoma e atua na construção de uma identidade urba-
na. As imagens trazem detalhes, que mesmo sem um texto de apoio, 
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conseguimos identificar e nos aventuramos a classificá-las, pois elas 
nos parecem familiares. Por conta do arsenal de imagens, visuais ou 
provenientes da literatura que carregamos conosco, e pela forma que 
se articulam com o que está diante de nós, permitem extrair uma série 
de narrativas delas, que tem o poder de fomentar discussões sobre 
problemas sociais importantes ( cAUQUeLiN, 2007).

Ao contemplar as imagens, nós as lemos como imagens de um 
bairro residencial de classe média - por conta das características ar-
quitetônicas e os acabamentos das construções, um bairro tranquilo, 
impressão passada pelos sons registrados pelo vídeo, que não apre-
senta muitos tipos de ruídos. o vídeo é composto de um registro que 
reitera a materialidade com que são constituídos esses espaços, expli-
citando a realidade do local, assim como mencionado por Argan: As 
técnicas da madeira, do metal, da tecelagem, etc. também concorrem 
para determinar a realidade visível da cidade, ou melhor, para visuali-
zar as diferentes existências da cidade (ArGAN, 1993, p.75) 

Quando nos deparamos com as imagens deste determina-
do recorte da cidade, vemos além do que está graficamente expos-
to, vemos o que ela representa. As imagens da cidade nesse contex-
to têm o peso semelhante a um signo e de fragmento da realidade 
(PeiXoTo, 2003). Signo porque sua presença permite formar um en-
tendimento acerca das funções atribuídas a ele, como também qual 
o perfil das pessoas que o ocupam. É possível, através dessas ima-
gens e a representação do espaço urbano presente nelas, entender 
os fatores sociais implícitos nas dinâmicas interpessoais e a relação 
do humano como o espaço, mesmo que essas informações não se-
jam explícitas através de textos de apoio ou contextualizações verbais. 
De igual forma, agem como um fragmento, porque se integrarão as 
demais imagens pré-existentes, construindo e ampliando o imaginário 
cultural corresponde com a paisagem que se deseja explorar e evi-
denciar. operam como um imaginário cultural do que caracterizaria 
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aquele tipo de espaço urbano na contemporaneidade, reforçando e 
criando conexões e significados para determinados símbolos, que se-
riam as próprias imagens da cidade produzidas pela videoarte. A obra 
de arte em vídeo com esta abordagem estética atribui para aquele es-
paço urbano uma carga emocional e social, o que antes passaria des-
percebido aos olhos do transeunte movido pela urgência das relações 
modernas.

conforme afirma Argan (1993) a cidade é o símbolo máximo da 
nossa existência, uma síntese do que é humano, abriga em sua cons-
tituição física, traços das manifestações de grupos de ordens cultu-
rais, políticos, religiosos, ideológicos, entre outros, mesmo que es-
ses grupos não se encontre mais em atividade, mas tenham deixado 
marcas temporais no tecido que constitui as cidades . ela também 
é mídia, porque comunica as mensagens desses grupos, tem a po-
tência de falar por nós e para nós, funcionando como uma fonte de 
autoconhecimento.

Quando a cidade e a paisagem são assimiladas pela arte, os dis-
cursos e questões inerentes a ela ficam mais expostos, mais fáceis de 
serem captados, porque a arte age como o holofote sobre eles, abrin-
do através das imagens um novo canal de comunicação, que trazer 
para a discussão problemas e reflexões pertinentes para entender di-
nâmicas sociais e como elas nos impactam, pois estas questões im-
põe modificações aos espaços urbanos. Segundo Milton Santos:

com o papel que a informação e comunicação alcançaram em 
todos os aspectos da vida social, o cotidiano de todas as pessoas as-
sim se enriquece de novas dimensões. entre estas, ganha relevo a sua 
dimensão espacial, ao mesmo tempo em que esse cotidiano enrique-
cido se impõe como uma espécie de quinta dimensão do espaço ba-
nal, o espaço dos geógrafos (SANToS, 1996, p. 307).

A cidade é uma experiência temporal e de diversidade. Seu de-
senvolvimento não é linear e evolutivo, o novo surge entre e sobre 
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antigas estruturas, criando uma malha urbana com vários recortes 
temporais. cada recorte temporal tem a potência de contar diferentes 
narrativas de contextos passados, o que mantém a memória da cida-
de viva, indicando a coexistência de múltiplas temporalidades, que são 
absorvidas de forma orgânica através do referências culturais que são 
passados para nós desde nossas primeiras interações com outros in-
divíduos. A cidade é definida pelas autoras eckert e rocha, como um 
objeto temporal “[...] que possui a possibilidade de absorção de todas 
as histórias dos grupos humanos que por ali passaram tanto quanto 
de dissolução de seus signos culturais, os quais se tornam, aqui, obje-
tos etnográficos, ou seja, pré-textos para a geração de novas histórias 
a serem narradas” (ecKerT, rocHA, 2005, p.161.)

Na videoarte cidade Pictórica tal faceta da malha urbana pode 
ser exemplificada na segunda locação escolhida por Lia chaia. Nas 
fachadas, de aparência antiga, das lojas comerciais em contraste com 
intervenções sofridas ao longo do tempo, que ocorreram a fim de 
deixar os espaços mais eficientes de acordo com as demandas es-
truturais requeridas pelos frequentadores da cidade. intervenções 
que sugerem como as pessoas utilizam aquele espaço, como o poder 
econômico dita a forma com que essas adaptações foram feitas e que 
por conseguinte nos dizem o perfil de seus frequentadores.

Nesse contexto seria plausível entender a videoarte de Lia 
chaia como um meio de comunicação, pelo qual as imagens da cida-
de nos fornecem um conceito de paisagem complexo, que nos auxilia 
no entendimento e construção do que seriam esses espaços urbanos 
e como eles refletem em nossas dinâmicas sociais. A videoarte, como 
objeto artístico, é dotada da habilidade de modificar nossas impres-
sões sensoriais, emocionais e a formar novos conjuntos de pensa-
mentos que podem influir em posturas políticas, que impactam dire-
tamente nossa visão de mundo, ajudando a modificar nossas relações 
com ele, e a criar uma cidadania cultural como afirma canclini:
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Este tipo de aproximação tem consequências para a construção da ci-
dadania cultural, porque esta cidadania não se organiza somente sobre 
princípios políticos, segundo a participação “real” em estruturas jurídicas 
ou sociais, mas também a partir de uma cultura formada nos atos e inte-
rações cotidianos, e em projeção imaginária desses atos em mapas men-
tais da vida urbana”. (CANCLINI, 1997, p. 96).

em cidade Pictórica (2003) a captura das imagens ocorre du-
rante momentos chuvosos, o que agrega ainda mais a potência emo-
cional da obra. A chuva no vídeo remete-se às nossas lembranças 
de tempos chuvosos que carregamos conosco, pode ser uma tarde 
chuvosa vivida quando éramos crianças ou um temporal do qual foi 
preciso se abrigar quando adultos. A chuva cria uma conexão que, 
de certa forma, é íntima, mas que alguns aspectos são compartilha-
dos entre os espectadores, sendo uma experiência única e com tra-
ços gerais, mesmo que soe contraditório. Íntima porque as experiên-
cias relacionadas com chuvas que serão acessadas são definidas por 
experiências singulares, diferindo de pessoa para pessoa. Seu cará-
ter geral, vem da maneira que nos sentimos diante da chuva, algo 
que nos foi ensinado pela cultura, então compartilhado por todos os 
membros de uma mesma sociedade.

A obra se beneficia dessa ponte viabilizada pelo simples ele-
mento que é a chuva, que ao mesmo tempo é a presença da natureza 
no urbano, para se ligar de forma emocional e altamente efetiva com 
quem a assiste, tornando a obra significativa a ponto de influenciar 
nossas relações, o que fomenta nossas imaginações, política e artis-
ticamente, as quais por sua vez, mudam nossas realidades. Pois a arte 
fecunda nossa capacidade de pensar realidades alternativas e hipoté-
ticas, ao passo que a imaginação se baseia no acúmulo de experiên-
cias passadas. (VYGoTSKY, 2009).

A análise e entendimento da realidade por meio das imagens 
fornecidas pelo videoarte, torna-se possível porque a arte é fruto da 
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relação do homem com o mundo, portanto essa expressa uma leitu-
ra sobre a realidade de um determinado contexto (BUoro, 2000). 
Neste exercício, de acumular as experiencias derivadas do consumo 
da obra e de análise da realidade implícitas nelas, torna-se possível 
pensar novos contextos para a vivência urbana, e consequentemente 
reflexões acerca de possíveis soluções ou colocar uma nova perspec-
tiva a discussões sobre problemas de ordem social ou ambiental refe-
rente às cidades.

A chuva é natural, inevitável e fundamental para o desenvolvi-
mento da vida, o que faz um contraponto com a artificialidade explíci-
ta das paisagens urbanas, porque dentre as paisagens, as urbanas são 
as que mais evidenciam sua construção artificial. A chuva nesse con-
texto da videoarte nos inunda com uma sensação de apaziguamento, 
de conciliação entre o que é natural e a cidade, insinuando uma es-
pécie de sensação de equilíbrio. A cidade ergue-se imponente, mas 
curva-se mediante o acontecimento da chuva, que vem e limpa, reno-
vando os centros urbanos.

Na literatura a chuva é símbolo de renovação, revitalização e 
recomeço, usada muitas vezes para sinalizar mudanças na dinâmi-
ca das narrativas propostas pela história que está sendo construída, 
quando pensada como “[...] massa indiferenciada, as águas repre-
sentam a infinidade do possível, contém todo o virtual, o informe, 
o gérmen dos germens, todas as promessas de desenvolvimento, 
mas também todas as ameaças de reabsorção.” (cHeVALier, 1998, 
p. 52). 

Podemos entender a chuva, levando em conta a definição de 
sua simbologia definida por chevalier (1998), na videoarte de Lia 
chaia, como um recomeço para as relações nesses e com esses es-
paços, a chuva funciona como um recomeço ou revitalização para as 
realidades urbanas contidas e expressadas pelas gravações, é o ele-
mento que tece sentidos entre as imagens e a cidade. 
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interpretação que pode ser validada, se pensarmos na distorção 
visual que a paisagem sofre quando a olhamos através dos respingos 
de chuva sobre o vidro do carro, como uma metáfora, onde a chuva 
assumiria a função de inaugurar novas maneiras de olharmos para o 
mundo, de entendermos nossas realidades, pela visualidade das paisa-
gens e simbolismos, que carregam os conceitos culturais construídos 
com o passar dos anos pelas artes. outra relação que podemos for-
mar a respeito de cidade Pictórica de Lia chaia, seria que o próprio 
trabalho que usou o conceito de paisagem para a sua formação de 
sentido, seria ele mesmo uma metáfora para entender o próprio con-
ceito de paisagem, uma tradução desse conceito para o audiovisual. 

A água se acumula no vidro da janela do carro conforme a chu-
va vai caindo, cria uma lente que distorce e limita o que podemos 
enxergar do espaço e como identificamos os elementos dele consti-
tuintes. A chuva e o vidro para-brisa do carro seriam os equivalentes 
a bagagem emocional e as referências culturais de cada observador. 
Pois esses elementos, juntamente com o enquadramento e a imobili-
dade do ponto de visão, nesta videoarte, mediam nosso olhar, repre-
sentado pela câmera, para o espaço urbano, e delimitam o que pode 
ser considerado uma paisagem urbana ou não. Da mesma forma 
como nosso emocional e referências culturais mediam nosso olhar 
para os espaços, funcionando como filtros que revelam ou escondem 
certas características dos espaços, e os discursos propagados pelas 
arquiteturas das estruturas.

A linguagem arquitetônica, termo que compreende os elemen-
tos que constituem os espaços como geradores de um discurso atra-
vés dos sentidos (rASMUSSeN, 1998), enriquece a interpretação da 
videoarte, e nos dizem muito sobre os ambientes escolhidos pela ar-
tista, pois respondem nossas perguntas mesmo antes que a tenhamos 
perguntado. essa paisagem urbana é o que nos indica características 
dos grupos étnicos, religiosos ou políticos que ocupam esses espaços 
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e como eles são adaptados na medida do possível para atender as di-
ferentes funções que vão sendo atribuídas a eles durante a vida útil 
desses ambientes, é de onde extraímos os panoramas sociais implíci-
tos nas paisagens urbanas. 

Lia chaia produz, por meio dessa obra, um discurso que gira 
em torno do olhar para a cidade, mais especificamente para os deta-
lhes que ela traz refletidos em sua visualidade, para nos fazer refle-
tir sobre seus significados e sobre a forma que olhamos para estes 
mesmos detalhes. cabe destacar que esta pesquisa utiliza a ideia de 
paisagem, que como já foi mencionado é um conceito (cAUQUeLiN, 
2007) que estabelece o que é e do que é constituído um espaço para 
ser considerado um determinado tipo de paisagem ou não, e que por 
conta disso poderíamos simular essas paisagem em nossa imagina-
ção, sem nem mesmo termos tido um contato prévio com ela.

essas características são veiculadas nas artes, na literatura e 
na linguagem, que criam imagens que se articulam com outras se-
melhantes, e criam uma rede de imagens responsável pela manuten-
ção do conceito de paisagem. A obra de Lia chaia ao mesmo tempo 
que evidencia esse conceito, contribui para entendê-lo e expandi-lo. 
cidade Pictórica nos apresenta imagens que operam na formação de 
uma identidade urbana, que enriquecem a visualidade e o imaginário 
cultural sobre a cidade e delimitam os elementos que atuaram na es-
truturação dessa modalidade de paisagem. fornecendo-nos uma ma-
neira de abrir os olhos para quais discursos esses espaços tentam nos 
comunicar, a videoarte de Lia chaia desperta a habilidade que a nossa 
dinâmica de vida na modernidade nos endureceu a ponto de não mais 
percebê-los, e de precisarmos de um evento que foge do ordinário, 
para que nos atentemos a eles.

Lia chaia em cidade Pictórica nos entrega como obra final, um 
trabalho com gravações em vídeo cruas, sem edição de cor, e uma 
certa sensação de espontaneidade ao retratar as imagens. Aderindo 
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esses aspectos, que poderiam ser entendidos como amadorismo, à 
potência da obra, o que proporciona as pessoas que consumiram essa 
obra, maiores possibilidades de reflexões estéticas e interpretações 
dos elementos das imagens, até mesmo passando a ideia de uma ima-
gem menos intimidadora, devido a sua baixa resolução. Talvez ainda 
mais fácil de se conectar, articulando a ideia de uma arte mais acessí-
vel, tanto para consumo quanto na questão de se incentivar a cons-
trução de novas videoartes nesses moldes, obras que se desprendem 
da obrigatoriedade de equipamentos sofisticados. 

o som é um elemento explorado por Lia chaia. em cidade 
Pictórica, a artista utiliza o som da chuva e dos pingos de água n ba-
tendo no vidro, assim como as imagens o som também não recebe 
edição, entretanto, por ser ritmado e constante, ajuda a quem assiste 
a videoarte a se concentrar nas imagens e torna-se mais receptivo 
aos estímulos sensoriais emanados pelo trabalho. 

A cidade é considerada o símbolo máximo de tudo aquilo que 
é humano. A paisagem urbana reconhece na cidade aquilo que há de 
mais humano nesses espaços, o que caracterizaria um espaço urbano, 
tornando possível a criação em nossas mentes de ambientes urba-
nos que não existem na realidade. Pensando na criação de uma rede 
de imagens que seriam a base do conceito de paisagem urbana, os 
pilares da construção dessa paisagem e para uma identidade urbana 
encontramos as obras de arte que exploram as cidades como prota-
gonista de suas constituições. A arte tem o poder de alterar nossas 
percepções, construir imagens e narrativas que podem vir a influen-
ciar nossas relações íntimas e sociais, incitando em nós questões e 
ideias que podem demorar um tempo até que sejam maduras o sufi-
ciente para serem postas em palavras. 

em suma, entendemos que esta pesquisa contribuiu para uma 
reflexão sobre o conceito de paisagem e cidade na medida em que o 
estudo do mesmo na arte do vídeo nos revelou o quanto é preciso 
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investigar a arte do vídeo sob diferentes aspectos, sendo o conceito 
de espaço urbano um impulsionador de outros olhares para temáti-
cas atuais como a cidade e o urbano na arte contemporânea brasilei-
ra. Dessa forma, quando a arte do vídeo aborda a paisagem, aborda 
também o humano, trazendo uma auto reflexão sobre nossas realida-
des e a maneira como nos relacionamos com os outros e com os es-
paços, urbanos ou rurais, fornecendo um caminho para o autoconhe-
cimento e também para a autocrítica, nos estimulando a pensar em 
alternativas para a nossa realidade, sobretudo nos centros urbanos, 
através de projeções e conjecturas estimuladas pelas imagens criadas 
pela arte, criadas pelas imagens de paisagem.
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Partida: imersão criativa
Departure: criative immersion

Ana Carolina Zequin
Joedy Luciana Barros Marins Bamonte

Introdução

o projeto, ao qual denominei, “Partida” não foi o primeiro projeto 
para esta pesquisa, nem o segundo. entretanto, possui traços e é resul-
tante desses. Por isso, para falar sobre este livro ilustrado é necessário 
comentar a história de seu processo de elaboração como um todo. 

o tema da pesquisa apresentada como trabalho de conclusão 
de curso em 2018 começou a ser pensado no final do ano de 2016, 
momento em que estava iniciando uma conscientização sobre fazer 
trabalhos que representassem o que eu estava sentindo. Um senti-
mento recorrente nesse ciclo era o vazio, que se estabeleceu como 
parte do meu processo poético. 
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Figura 1. Tirinha sobre o vazio. Autor. Ana Zequin. 4,5 x 10,5 cm. 2016.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016

Figura 2. Ilustração sobre o vazio. Autor. Ana Zequin. 12,5 x 12,5 cm. 2016.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016

Para me aprofundar, comecei a estudar mais a respeito, principal-
mente no contexto de uma disciplina que assisti como ouvinte – clínica 
fenomenológica, oferecida pelo curso de Psicologia, UNeSP – Bauru. 
com isso, houve a definição do tema para a primeira opção de proje-
to, o vazio. Porém, com o decorrer do tempo e estudos, entendi o va-
zio como um propulsor para compreender os motivos que me faziam 
sentí-lo. Por consequência, o vazio já não era mais um problema a me 
instigar e, com isso, não via mais sentido em criar a partir do mesmo. 
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Pelo fato de ainda haver tempo para desenvolver a pesquisa, 
despertei para conhecer áreas ainda não muito exploradas por mim. 
foi então que deparei-me com o 1º festival de Artes Sequenciais 
(fAS), organizado pelo Grupo de Artes Sequenciais da UNeSP – 
Bauru. Nesse evento, conheci mais sobre histórias em quadrinhos, 
segmento artístico que já me interessava. Mesmo criando tirinhas, até 
aquele momento não tinha pensando em levar este interesse para o 
projeto da pesquisa. 

em novembro de 2017 fiz uma página de história em quadri-
nhos. A ideia surgiu espontaneamente: identifiquei uma necessidade 
de procurar a continuação dessa página. com base nesta investiga-
ção, encontrei-me com um novo tema para a pesquisa poética. 

Figura 3. Página de uma história em quadrinho. Autor. Ana Zequin. 76 x 56 cm. 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017
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Neste novo tema, o foco era a busca da história da garota 
vista na figura 3. essa pesquisa me fez retomar questões pessoais 
e, partindo disso, criei uma narrativa de autoficção. Para esse pro-
jeto, que possuía uma estrutura mais elaborada, com início-meio-
-fim, decidi escrever um roteiro para depois iniciar os storyboards. 
No decorrer da escrita, os elementos autobiográficos me desper-
taram muito interesse, acompanhando uma descoberta sobre mim 
mesma. 

com o roteiro pronto, chegou o momento de desenhar a au-
toficção na qual contava sobre um determinado momento da mi-
nha vida, exigindo mais de questões pessoais do que eu gostaria de 
abordar emocionalmente. No início, acreditei que a produção dos 
desenhos poderia significar a superação dos fatos, construindo um 
novo significado àquela época. contudo, no decorrer do processo, 
percebi uma angústia que acompanhava o desenhar e, conforme o 
passar do tempo, esse sentimento se acumulava. em consequência 
desse mal-estar, o processo de criação foi bloqueado. 

Percebi a necessidade de parar a construção desse projeto, 
mas não consegui concordar com a mudança, visto que já tinha de-
bruçado meses de estudos. contudo, observando essa fase com o 
distanciamento que apenas o tempo permite, foi-me possível perce-
ber que a dificuldade que tive em aceitar a minha incapacidade de 
contar essa história se confrontava com a negação de assumir a mi-
nha não superação dos fatos. 

reencontrei-me com um trabalho feito no final de 2017, um 
gibi chamado “Memória”, o qual conta a respeito de uma pessoa em 
minha infância que foi importante pela relação construída entre nós, 
mas além disto, por ter sido a minha primeira experiência de perda. 
Demorei anos para conseguir produzir uma criação que conciliasse 
a experiência de perda com os sentimentos que carrego por essa 
pessoa. A partir da reflexão sobre o tempo levado para que fosse 
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possível falar sobre estes sentimentos, percebi que essa proposta 
autoficcional que me afligia precisaria ser adiada.

Figura 4. Capa do gibi “Memória”. Autor. Ana Zequin. 9 x 15 cm. 2017.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Após descrever esses acontecimentos, observa-se o aspec-
to bastante pessoal e introspectivo que tanto o texto quanto os te-
mas trouxeram. inserir esses dados no presente trabalho é necessário 
posto que a poética possui uma intimidade com o ato criador, “[...] o 
sujeito falante está por inteiro numa imagem poética, pois se ele não 
se entregar a ela sem reservas não entrará no espaço poético da ima-
gem.” (BAcHeLArD, 1993, p. 12). 

o mergulho em teorias da psicologia e filosofia possibilitaram-
-me um processo de autoconhecimento, fazendo-me compreender 
a mudança como parte disto, e percebendo-a no percurso criador, 
como enfatiza Salles:

O percurso criador, ao gerar uma compreensão maior do projeto, leva o 
artista a um conhecimento de si mesmo. Daí o percurso criador ser para 
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ele, também, um processo de autoconhecimento e, consequentemen-
te, autocriação, no sentido de que ele não sai de um processo do mesmo 
modo que começou: a compreensão de suas buscas estéticas envolve auto-
conhecimento. (SALLES, 2006, p. 65).

enxergando uma nova perspectiva do meu processo criador, ex-
perienciei um sentimento de liberdade ao me permitir iniciar um novo 
projeto. A sensação de emancipação recordou-me uma memória, fa-
zendo-me buscar a relação que estas possuíam. como consequência, 
um novo projeto - o “Partida” - foi iniciado a partir da desistência do 
anterior; contudo, manteve conexões com os projetos antecessores de 
diferentes maneiras, daí ser necessário o relato desses outros proces-
sos para então, aprofundar-me sobre a criação do livro ilustrado. 

Antes de elucidar esse projeto, é importante teorizar o desen-
volvimento da criação da história para que a compreensão seja mais 
palpável. Uma vez que o livro é desperto a partir de um sentimento 
de liberdade, decidi trazê-lo para todo o ato criativo. Significa que 
permiti uma abertura na construção do livro, o que resultou em uma 
produção não linear, tendo etapas que possuem conexões com outras 
anteriores ou posteriores, formando um processo articulado (SALLeS, 
2006, p. 27). 

o estudo da criação em rede possibilitou-me teorizar o meu 
processo. Nele, a interação (que pode vir de diversos pontos) é refle-
tida como ato criativo, 

uma conversa com um amigo, uma leitura, um objeto encontrado ou até 
mesmo um novo olhar para a obra em construção pode gerar essa mes-
ma reação: várias novas possibilidades que podem ser levadas adiante ou 
não” (SALLES, 2006, p. 26). 

Há a necessidade de enfatizar esse posicionamento para infor-
mar que só é possível explicar uma criação em rede utilizando-se da 
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própria. Quero dizer, conforme as referências sobre este trabalho fo-
rem apresentadas, as mesmas serão revisitadas em outros momentos 
do texto, pois estas atravessam diversos momentos da construção do 
livro. compreendida a importância da rede, partimos para a exposição 
da memória e outras relações adquiridas no decorrer do processo.

Após os Abandonos

retornando ao sentimento de liberdade, suscitado ao me afas-
tar do projeto anterior (e a memória que foi motivada por este), abro 
agora um espaço para comentar sobre esta recordação; no entanto, 
a descrição dela será de modo mais poético, próximo de como me 
senti no momento, agora permitindo-me escrever quase como um 
diário. 

era de manhã e feriado, 02/11/2017. enquanto o sol ainda não 
ardia, decidi ir aquarelar fora de casa. Sentia-me bem e o dia esta-
va bonito. Atravessando a praça próxima do meu apartamento (praça 
Salim Haddad Neto, Bauru), uma onda de andorinhas me atravessou. 
Sim, fiquei no meio daquela onda gigante. Senti as aves passando 
perto de mim. o vento produzido pelo voo atingia-me. Por mais que 
fossem várias, não tive medo delas esbarrarem em mim. Parecia que 
eu era parte do grupo. No meio disso, lembrei de quando era crian-
ça, quando levava minha irmã para o colégio, junto do meu pai. As 
praças eram cheias de andorinhas pela manhã, chegavam a parecer 
cardumes gigantes e voadores. Mas não eram assustadores. Via mui-
ta beleza nelas. Senti a mesma paz de antes, mas também senti como 
se estivesse voando. Talvez tenha sido só o vento delas em mim, mas 
eu senti. É estranho quando lembro desse dia, parece que foi um lon-
go momento, mas acredito que deva ter durado poucos segundos. A 
gente não controla o tempo.
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ostrower (2014, p. 19) elucida o fato da memória ser revelada a 
partir de conexões: “Supõe-se que os processos de memória se ba-
seiam na ativação de certos contextos [...] à memória corresponde-
ria uma retenção de dados já interligados em conteúdos vivenciais”. 
A partir de minhas experiências, busquei compreender esse víncu-
lo e acredito que represente as sensações de paz, força e liberda-
de. entendendo-o, percebi que esse conjunto seria capaz de alicerçar 
uma história. Digo alicerce porque quis construir a narrativa a partir 
desses sentimentos, mas não os vendo como um tema fechado. 

reconheci que queria manter, como no projeto anterior, o for-
mato de livro para a narrativa, mas me permitindo fazer uma mescla 
entre história em quadrinhos e livro-ilustrado, um livro com a ilustra-
ção predominante e sem a presença de texto, conforme Linden (2011, 
p. 24). 

em razão de buscar uma história mais imagética, percebi a pos-
sibilidade de explorar uma narrativa contemporânea, que não depen-
de de um início-meio-fim, adentrando em questões do cotidiano, mas 
não tendo a necessidade de resolver alguma trama no final do traba-
lho (cANToN, 2009).

Os Primeiros Desenhos

os primeiros passos para a construção do livro “Partida” não 
foram os seus rascunhos propriamente ditos, mas sim desenhos que 
planejei para outras narrativas da mesma história. entretanto, no de-
correr do processo foram se encaminhando para a construção do 
próprio. 

Para o desenvolvimento do projeto optei por não criar um ro-
teiro para o livro ilustrado, não produzindo um texto que explicasse 
a narrativa anteriormente ao desenho, podendo ter interferências na 
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narrativa a partir de diversas fontes. entretanto, para iniciar essa inves-
tigação da narrativa, necessitava de uma base para construir a história. 

recordando os sentimentos que foram despertados em mim 
com o abandono do projeto anterior, os mesmos que retornaram à 
memória, decidi uma sequência de cena necessária para o projeto: 
uma garota sozinha numa floresta sentada no chão, onde pássaros 
atravessariam o lugar onde ela estava, deixando-a entre esses. 

Na elaboração de um personagem, percebo que conhecê-lo é 
importante para que suas respostas na história sejam coerentes com 
quem ele é. Por isso, os primeiros rascunhos para a construção do li-
vro foram os da personagem.

 
Figura 5. Rascunhos da personagem. Autor. Ana Zequin. 19 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

investiguei diferentes traços para a construção da garota, per-
cebendo que buscava uma personagem que transpareceria fragilida-
de no meio da floresta. Decidi pela garota de roupa toda escura, ao 
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lado de um rosto pintado em vermelho. ela me remetia a uma solidão 
também necessária para a personagem.

 
Figura 6. Estudo de rosto. Autor. Ana Zequin. 19 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

enquanto realizava o estudo da face da personagem, tomei no-
ção de que o meu humor estava interferindo na comunicação dos 
sentimentos dela, mesmo que não fosse um autorretrato. Minhas 
emoções não estavam permitindo que a delicadeza fosse expressa 
nos registros. compreendi isso como a possibilidade de construir a 
história com a intervenção dos meus sentimentos atuais, uma renova-
ção de minhas memórias. 

Durante o tempo em que definia a estrutura da persona-
gem, iniciei a construção da história que tinha em mente a partir de 
storyboards (um desenho simples com as informações principais da 
ilustração) em busca de facilitar a mudança dos desenhos, antes de 
serem finalizados.
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A Primeira Ideia

No começo, a narrativa ainda era pensada em ser uma mistura 
de livro-imagem e história em quadrinhos. o formato era quadrado e 
as páginas eram viradas, como visto na maior parte dos livros. 

com a finalidade de uma melhor compreensão dos estudos de 
páginas, farei uma narração do que está desenhado neles, já que sua 
função quando criado é a de ser simples e compreensível para quem 
irá utilizá-lo, mas para quem não os desenhou podem parecer sem 
nexo.

 
Figura 7. O primeiro storyboard. Autor. Ana Zequin. 21 x 16 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Narração página por página do primeiro storyboard (figura 7): 
• páginas um, dois e três, vários pássaros cruzam a menina 

numa floresta, ela não se movimenta e não expressa nada; 
• páginas quatro e cinco, história em quadrinhos mostrando 

o ângulo de visão da personagem e, em alguns momentos, 
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pisca por causa da proximidade dos pássaros (o desenho ao 
lado dos quadrinhos era um teste, não existiria na história);

• página seis, os pássaros voam em volta dela que estaria 
abrindo os braços; 

• página sete, seria uma cena mais fechada em seu rosto, que 
agora sorri;

• página oito e nove, um pássaro sentado num galho olhando 
para quem está lendo e agradecimentos.

A Segunda Ideia

o primeiro storyboard foi o único trabalho produzido ape-
nas com a memória. Pouco tempo depois de tê-lo feito descobri o 
ouBaPo (cArNeiro, 2011), técnica que se utiliza da restrição para a 
construção de história em quadrinhos; no meu caso me limitei ao uso 
de texto, assim como o de quadros. Aplicando a técnica do ouBaPo, 
um novo storyboard foi realizado. 

Na mesma época do aprendizado sobre o ouBaPo, me depa-
rei com o estudo do Ma (oKANo, 2013) como narrativa. refletindo 
sobre as minhas referências do estúdio Ghibli e a busca de cons-
truir uma história de modo mais contemplativo, adicionei páginas que 
apresentavam a personagem em um ângulo mais aberto, permitindo 
que o lugar que ela estivesse fosse visto, assim como outras cenas 
onde a floresta era vista. 

Narração página por página do segundo storyboard (figura 8): 
• na primeira e segunda, o ângulo da imagem é pensado 

aberto e de cima, podendo ver ela e a floresta; 
• na terceira, o rosto dela já está próximo e pássaros apare-

cem atrás dela;
• quarta, quinta e sexta, pássaros atravessam a personagem; 
• sétima, voam em volta dela; 
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• na oitava se vê os pássaros voando no céu; 
• nona até a décima quinta, ângulo de vista do pássaro voan-

do na floresta; 
• décima sexta, a garota sentada no chão está feliz com os 

pássaros voando em volta dela e uma luz solar vem em en-
contro a ela.

 
Figura 8. Segundo storyboard. Autor. Ana Zequin. 21 x 13,5 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Podem ser percebidas as mudanças entre os dois storyboards: 
no primeiro a personagem não estava definida; no segundo, além das 
informações já apresentadas, a história recebeu um maior detalha-
mento nas páginas.
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Figura 9. Desenho finalizado da primeira página. Autor. Ana Zequin. 21 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Durante a produção dos desenhos finalizados, referências fo-
ram adicionadas, o que aos poucos foi interferindo no livro e na nar-
rativa pensada no storyboard anterior. Ao assistir ao filme “o Grande 
Hotel Budapeste” (fox Searchlight, 2014), tive a atenção apreendida 
pela cena inicial. Nela a personagem estava caminhando, entretanto, 
só era possível ter o sentimento de movimentação graças ao fundo 
que se movimentava enquanto a garota se mantinha no mesmo es-
paço da tela.
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Figura 10. Três capturas de tela do filme “O Grande Hotel 
Budapeste”. Autor. Fox Searchlight. 2014.
Fonte: ANDERSON, 2014

em virtude dessa cena, tive um insight para o início da história, 
na qual o primeiro pássaro que cruza com a personagem do livro es-
taria voando sozinho no meio de uma floresta até o encontro dela. A 
fim de ocasionar a mesma sensação do filme, porém, agora num livro, 
optei por colocar o pássaro sempre no início da página e construir 
um grande cenário no qual partes seriam repetidas na próxima pági-
na, dando a sensação de continuidade.
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Figura 11. Cenário total. Autor. Ana Zequin. 21 x 87 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

 
Figura 12. Exemplo de repetição. Autor. Ana Zequin. 21 x 42 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

esse cenário mede mais de oitenta centímetros, observando-o 
me senti instigada a produzir a história de uma maneira que fosse 
apenas uma longa página dobrada. Ainda assim, mantive a ideia inicial 
pelo receio da falta de tempo de reconstruir a história. 

Ao longo da construção das páginas, identifiquei que o esti-
lo trazido pelas páginas iniciais do pássaro voando fazia necessária a 
reconstrução das outras imagens. Ao refazer das ilustrações percebi 
que o traço da personagem anterior não se conectava com o novo 
estilo de desenho; em razão disto, a garota também foi modificada, 
como visto na figura 14. Na criação das novas páginas, notei que os 
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sentimentos da garota poderiam ser mais aparentes, com isso adi-
cionei às ilustrações o que acreditava que sentiria caso estivesse na 
mesma situação que essa menina.

Figura 13. Página refeita. Autor. Ana Zequin. 21 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

Figura 14. Personagem refeita. Autor. Ana Zequin. 21 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018
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Antes de chegar nos momentos finais da narrativa, deparei-me 
com o poema do Pablo Neruda (2010), “o Voo”, que me deu a possi-
bilidade de rever o final da história. Descobrindo no alçar voo a única 
certeza de um caminho incerto, decidi que as últimas imagens seriam 
desse momento, já que não conseguiremos saber o que acontecerá 
com a garota.

Figura 15. Estudos de movimento do voo. Autor. Ana Zequin. 19 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Dada a finalização dos desenhos, iniciou-se o processo de 
aquarelar as páginas. A paleta de cor foi pensada de maneira reduzi-
da, como me propus ao estudar o ouBaPo; porém, mesmo com a pa-
leta reduzida, estruturei a aquarela de modo que fosse possível pro-
duzir contraste nas páginas. optei por trabalhar apenas com as cores 
quentes, entretanto, a restrição de cor não impossibilitou que utili-
zasse uma grande variação de valores tonais para a construção das 
imagens.
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Figura 16. Página número um finalizada. Autor. Ana Zequin. 21 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

Figura 17. Página número três finalizada. Autor. Ana Zequin. 21 x 21 cm. 2018.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018
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Durante o aquarelar das páginas, a quantidade de detalhamento 
me fez questionar quanta informação seria necessária para contar a 
história. Por mais que as ilustrações funcionassem e tivessem uma es-
tética agradável, quando juntas causavam abundância de detalhes que 
disputavam a atenção do leitor. 

como resposta a essa insatisfação retomei minha trajetória, ob-
servei o que fazia sentido à história e o que não fazia, os erros e 
acertos. foi olhando para todo o percurso que consegui construir o 
livro “Partida” e esse só é como é por causa de todos os processos 
anteriores.

Considerações finais

A produção do livro “Partida” chegou ao fim após dois anos 
de um processo criativo no qual foi necessário, diversas vezes, afas-
tar-me e olhar para o passado, relembrar as memórias e se reco-
nectar com as referências. o afastamento foi fundamental para per-
ceber como cada interferência se reverberou no trabalho. 

A memória dos pássaros que voaram ao meu lado impulsio-
nou o início do livro, mas não foi apenas a lembrança que construiu 
a história. Dentro desse trajeto, cruzaram-se cenas de filmes, livros, 
poesias, outras memórias e sensações diversas. Pela busca de estar 
consciente no processo de criação, os meus sentimentos também se 
conectaram ao percurso. 

Para a construção deste texto foi essencial rever o processo 
como um todo, de maneira que se apresentou como uma rede de 
conexões. o percurso de produção não é linear, esse é flexível e a 
todo momento pode sofrer alterações. 

Ao observar o resultado final do livro, me questiono so-
bre a sua categoria. Seria um livro-imagem ou atravessa essa 
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denominação e se aproxima do livro de artista? os livros de artistas 
são poéticos, a narrativa é fragmentada, a estética destaca-se e o 
seu suporte, muitas vezes, tem grande importância. 

“Partida” é um livro ilustrado no qual sua materialidade im-
porta para a narrativa, história esta que é apenas um trecho de uma 
história que talvez nunca seja contada por completo. Se a narrativa 
ainda me instiga, o meu processo de criação possivelmente não está 
concluído. Não é como se “Partida” não fosse um resultado o qual 
acredito que deva ser apresentado, mas ainda há a possibilidade de 
existir uma nova versão ou uma ramificação em outras linguagens. 
“o objeto dito acabado pertence, portanto, a um processo inaca-
bado. Não se trata da desvalorização da obra entregue ao públi-
co, mas da dessacralização dessa como final e única forma possível” 
(SALLeS, 2006, p. 21). 

o processo inacabado se aproxima do conceito de alçar voo. 
Não se têm a certeza de onde o percurso criativo poderá chegar e 
nem o instante da sua finalização. entretanto, voar se mostra neces-
sário para sobrevivência da ave, assim como criar é indispensável 
para mim.
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Figura 18. “Partida”. Autor. Ana Zequin. 12 x 264 cm. 2018.
Fonte: Elaborada pela autora, 2018
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A percepção visual na obra  
No Coração da Tempestade
Visual perception of the graphic novel 
“To the Heart of the Storm”

Erika Gushiken
Thaís Regina Ueno Yamada

Introdução 

As histórias em quadrinhos, ou a nona arte, possuem uma gran-
de presença na cultura brasileira, notável tanto pelo seu consumo 
(muito popularizado por Maurício de Souza e pelos mangás), quanto 
pelo seu uso educativo para transformar um conteúdo complexo, di-
nâmico e interessante para o leitor. Há também o jovem mercado in-
dependente interessado pela sua produção gráfica autoral, através de 
plataformas de financiamento coletivo. A linguagem das histórias em 
quadrinhos pode ser expressa como manifestação tão presente na di-
tadura militar no Brasil denunciando o regime em charges e cartuns, 
como também na forma de um relato biográfico e autocrítico.

Os europeus foram os primeiros a enxergar o potencial dos quadrinhos 
como artefato cultural e artístico. Pode-se dizer que aí se deu o iní-
cio de um processo de legitimação cultural dos quadrinhos, atualmen-
te, bem avançado.Infelizmente, no entanto, muito há a ser feito até que 
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os quadrinhos sejam vistos no mesmo patamar das outras artes [...] 
(VERGUEIRO, 2018, p. 8)

Há um consenso que a origem do quadrinho moderno se dá 
nos estados Unidos em 1895, com a obra Yellow Kid, de richard f. 
outcault. Não muito posterior a isso, os quadrinhos foram seriali-
zados industrialmente e distribuídos em grande escala, apresentan-
do diversos heróis e estórias fantásticas de suas façanhas na reali-
dade norte-americana. Neste contexto, se encontra Will eisner, que 
foi responsável pela serialização da saga The Spirit (1940) nos jornais, 
que foi de grande influência para o desenvolvimento das histórias em 
quadrinhos modernas (PAiXão JÚNior, 2004).

Assim, Will eisner, com seus trabalhos que apresentam temáti-
cas sérias e abordagens autênticas, é um dos renomados ícones ame-
ricanos na arte sequencial. Nascido no Brooklyn em 1917, eisner é fi-
lho de imigrantes judeus. em 1942, ele é convocado para a 2ª Guerra 
Mundial, do qual só retorna após três anos de serviço. Tanto a expe-
riência por ter origem judia quanto a convocação para a 2ª Guerra, 
são abordados em sua obra No Coração da Tempestade, original de 
1991. Nesta obra, o autor procurou passar a sensação daquele perío-
do, meados do século XX, em um misto de tensão e contexto sombrio. 
Através de seu traço expressivo, o autor consegue encarnar dramati-
cidade pelas cenas, utilizando-se de uma narrativa visual dinâmica com 
um vasto jogo de luz e sombra. A escolha desta obra especificamente 
como um objeto de estudo ocorre por ser um dos primeiros contatos 
que a autora da pesquisa teve com a produção de eisner, sendo uma 
obra de estética memorável. Além disso, considera-se o conteúdo que 
a mesma aborda o contemporâneo, realizando um paralelo a algo com 
o qual ainda é necessário se trabalhar hoje em dia: o preconceito.

Nesta pesquisa, estudou-se como o autor conduz sua narra-
tiva visual na obra No Coração da Tempestade, procurando para tal 
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associar e entender o processo de percepção visual, através da teo-
ria da Gestalt. Assim, um dos objetivos desta pesquisa é a análise de 
como ocorre o processamento da narrativa visual nos quadrinhos, 
procurando entender também o quão induzido isto pode ser por par-
te do autor. Parte-se da hipótese principal de que exista, na narrativa 
visual das histórias em quadrinhos, elementos perceptivos que podem 
estar diretamente associados às leis da Gestalt, sendo orientadores 
para a leitura da obra. Dentro da nona arte, existem técnicas para se 
conduzir e guiar o olhar do leitor pela narrativa. considera-se que 
por ser uma linguagem majoritariamente visual, que necessita de uma 
assimilação clara com o texto para ser compreendida, supõe-se que 
esta traz fundamentações lógicas para sua elaboração que podem ser 
evidenciadas também através da percepção visual da Gestalt.

A pesquisadora possui um interesse pessoal pela linguagem dos 
quadrinhos. considera-os uma arte que possui características pró-
prias e únicas, como sua forma de abordagem do tempo e a per-
cepção do mesmo passada para o leitor. Acredita-se que esta lin-
guagem é muito explorada, tanto para fins didáticos (como ilustrar 
conceitos de uma cartilha instrutiva), como também para retratar uma 
poética pessoal. Acredita-se que a abordagem da obra No Coração 
da Tempestade é relevante para se compreender como se estrutura 
esse trabalho na linguagem das histórias em quadrinhos, identifican-
do o processo criativo do autor (este considerado muito autêntico). 
Possibilita-se assim que esse estudo seja utilizado por aqueles que 
possuem interesse no processo de criação artística ou na área edu-
cativa e no entendimento da percepção visual dentro das histórias em 
quadrinhos. A interpretação das imagens dispostas em conjunto com 
as falas “[...] é um ato de percepção estética e esforço intelectual.” 
(eiSNer, 1999, p.8). Acredita-se que adentrando este conhecimen-
to, as possibilidades de leitura e sua consequente aplicação se tornam 
mais ricas, abrindo portas para diferentes tipos de abordagem.



55A PercePção ViSUAL NA oBrA No corAção DA TeMPeSTADe

Mesmo pin-ups e quadrinhos, vistos à verdadeira luz, podem fornecer ali-
mento para a mente. Assim como o estudo da poesia fica incompleto sem 
algum conhecimento da linguagem e da prosa, o estudo da arte deve ser, 
creio eu, suplementado cada vez mais com uma pesquisa da linguística da 
imagem visual. (GOMBRICH, 2007, p.7)

Usualmente, as histórias em quadrinhos também são utilizadas 
para facilitar processos de leituras mais complexas, como ocorre com 
a adaptação dos livros clássicos da literatura brasileira para as escolas. 
considera-se que o domínio de sua linguagem acarreta também em 
maior precisão para lidar com tópicos relacionados na sua área.

Metodologia

esta pesquisa é de caráter básico de natureza qualitativa, com 
objetivo exploratório. Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa 
de dados objetivos de procedência secundária, sendo efetuado o le-
vantamento de dados bibliográficos.

realizou-se um estudo para descrição e identificação do artista 
Will eisner e sobre sua obra, No Coração da Tempestade, conside-
rando-se que este último se trata de um trabalho que reflete parte 
da biografia do autor. em sequência, procurou-se entender do que 
se trata a percepção visual, encaminhando para as abordagens feitas 
pela psicologia da Gestalt. Para poder ter um melhor entendimento 
da linguagem narrativa nas histórias em quadrinhos, de como esta 
se comunica, esta pesquisa se fundamenta em teóricos como Scott 
Mccloud (1995) em “Desvendando os Quadrinhos” e a obra teórica 
de eisner (1999), “Quadrinhos e Arte Sequencial”.

Abordados e estudados esses tópicos, dedicou-se uma etapa 
para retornar na obra “No coração da Tempestade”, com o intuito de 
analisar e assimilar suas passagens visuais e, com as bases teóricas 
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anteriormente exploradas, elencar elementos gráficos que estimu-
lam e influenciam na forma que a leitura desta história em quadrinhos 
transcorre.

A respeito de William Eisner

Para compreender melhor o pensamento do artista é interes-
sante adentrar na sua biografia. William erwin eisner nasceu no ano 
de 1917, no Brooklyn, vindo a falecer aos 87 anos. No decorrer de sua 
vida, eisner produziu uma série de trabalhos autorais em quadrinhos, 
realizou pesquisas a respeito desta linguagem e também foi professor, 
trazendo uma grande contribuição para o entendimento do que os 
quadrinhos abrangem.

Quando criança, eisner teve contato com uma nona arte que 
era vista apenas como forma de entretenimento popular. Seu vínculo 
com esse material se intensificou quando começou a vender jornais 
em Nova iorque, para ajudar na renda de sua família de classe média 
baixa. esse trabalho possibilitou que ele visse quadrinhos estampados 
nos jornais todos os dias, aumentando assim a sua vontade de entrar 
nesse universo. 

eisner, quando menino, era também um ávido leitor, ten-
do sido marcado pelas histórias de Horatio Alger, com as quais teve 
forte identificação. Tanto essas obras literárias quanto sua vivência 
no Brooklyn viriam a ser influências para suas produções artísticas. 
eisner acabou por se encontrar no universo da nona arte, no qual de-
dicou décadas de sua vida produzindo obras, estudos e contribuições 
a respeito. Vergueiro (2005) destaca as características inovadoras 
que eisner trazia para a capa das histórias em quadrinhos no trabalho 
The Spirit, enfatizando a identidade visual do título de forma criativa e 
coerente com o restante da imagem em cada uma das edições.
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Após várias edições publicadas de The Spirit, Will eisner é con-
vocado para o exército no ano de 1942. isso faz com que haja uma 
interrupção de sua participação pessoal na produção da saga, fican-
do esta nas mãos do restante da equipe. A experiência no exército lhe 
traz e concretiza uma nova perspectiva da potencialidade

do quadrinho que estava em mente: neste ambiente, eisner e 
mais alguns ilustradores reunidos se propuseram a desenhar cartilhas 
instrutivas em quadrinhos para os soldados.

em 1946, ele retorna do serviço militar. Dedica mais alguns 
anos ao The Spirit, mas em 1952, desenvolve o que havia experimen-
tado no exército: o potencial dos quadrinhos como meio educacional. 

Ao retomar os destaques das obras autorais de eisner, pode-
mos citar outro trabalho marcante em sua produção: Um Contrato 
com Deus. Aqui já era o ano de 1972, quando eisner deixa de tra-
balhar com os quadrinhos educativos e procura trazer mais projetos 
inovadores

[...] iniciando o que se poderia chamar da terceira e última fase de sua 
carreira, voltada para o aprofundamento e divulgação do potencial da lin-
guagem dos quadrinhos e à criação de produtos especialmente dirigidos 
ao público adulto, que buscavam também explorar a capacidade literária 
das histórias em quadrinhos como meio de comunicação. A essas obras, 
ele genericamente denominou de graphic novels. (VERGUEIRO, 2005)

A publicação de Um Contrato com Deus só ocorre em 1978, 
devido à difícil aceitação das histórias em quadrinhos pelas editoras. 
Afirma eisner (1996) que, de imediato não foi um trabalho que gerou 
grande repercussão na época, mas que recebeu retorno positivo do 
público de adultos que entraram em contato com a obra, disseminan-
do-a através de conversas. com este trabalho, eisner contribui para 
a abertura da publicação das graphic novels no mercado editorial. 
complementa-se que os quadrinhos não eram vistos como produtos 
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a serem levados à sério, por isso essas produções que traziam um 
conteúdo direcionado ao público adulto e que faziam uso do poten-
cial da linguagem das histórias em quadrinhos, no viés de eisner, cria-
ram um tipo de vanguarda literária. É nesta mesma fase de produção 
que eisner faz, em 1991, entre outros diversos trabalhos, a obra “No 
Coração da Tempestade”.

No Coração da Tempestade

A primeira publicação de To The Heart Of The Storm foi feita 
pela editora Kitchen Sink Press, em 1 de maio de 1991. A obra foi re-
publicada nos anos dois mil pela DC Comics e, posteriormente, em 
2008, veio a edição especial com uma capa diferente pela editora 
W. W. Norton Company. No Brasil, o trabalho teve sua publicação 
em 1996, com o título de No Coração da Tempestade, pela editora 
Abril Jovem. em 2010, a publicação da edição especial em português 
foi feita pela editora companhia das Letras. o título deste último foi 
adaptado para Ao Coração da Tempestade em sua tradução. A versão 
utilizada neste estudo é a publicada em 1996, que tem em seu total 
224 páginas.

o conteúdo desta obra é de caráter bastante autobiográfi-
co por parte de eisner. Mesmo o autor não tendo a primeira inten-
ção de ter este tipo de envolvimento íntimo, ao conceber este traba-
lho, acabou por mergulhar em suas lembranças do passado, dando 
à obra uma percepção muito pessoal da época. em No Coração da 
Tempestade, eisner (1996) teve como um de seus intuitos retratar o 
clima de tensão antecedente à Segunda Guerra Mundial: ele, metafo-
riza como a “formação de uma tempestade”, podendo ser interpreta-
da como um clima pesado e carregado, que poderia vir a cair por ter-
ra a qualquer momento. esta tempestade desembocaria na Segunda 
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Guerra Mundial, que mesmo nos estados Unidos, teve reflexos do que 
estava ocorrendo na europa.

De começo, a história nos apresenta a Willie, o protagonista. 
É o ano de 1942, quando os estados Unidos estavam recrutando a 
população para a guerra que estava ocorrendo na europa. Willie se 
encontra sentado em um trem, com mais dois homens na cena, a ca-
minho dos campos de batalha. ele então olha pela janela do veículo, 
pela qual divaga em seus pensamentos e memórias. As janelas se as-
similam a um rolo de filme antigo passando em frente aos olhos do 
personagem, parando em determinadas cenas. em paralelo, os outros 
dois personagens dialogam entre si.

o primeiro flashback nos leva aos tempos de menino de 
Willie, a época em que se mudou do Brooklyn e começou a mo-
rar no Bronx. Seu pai procurava ser um homem de negócios, o que 
acarretou na mudança. Logo, já percebe-se o tratamento da comu-
nidade local para com os novos moradores. Há um preconceito com 
judeus, algumas vezes até velado, demonstrado pelo tratamento ás-
pero e rude para com eles ao decorrer da história. Willie nasceu nos 
estados Unidos, seus pais são imigrantes judeus. Por se conside-
rar também americano e inconformado com essas atitudes, o per-
sonagem acaba tentado ocultar suas origens em algumas situações. 
Willie não se vê como judeu e a comunidade não o vê como ame-
ricano: o garoto vivenciou o preconceito devido a sua origem, mas 
não tinha a compreensão do porquê. Afinal, ele nascera nos estados 
Unidos, era americano nato e considerava o país o “Novo Mundo” 
que estaria fora do alcance das leis do “Velho Mundo”. No entanto, 
ainda assim, é possível notar um preconceito descarado e muitas ve-
zes mascarado não só para com os judeus, como também para com 
aqueles que fazem parte da minoria, ou que seguem crenças diferen-
tes. Mesmo em outro continente, os discursos da Alemanha nazista 
reverberam nos estados Unidos. os mesmos personagens que são 
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alvos de preconceito, ironicamente, também são os que praticam o 
preconceito.

Ao longo da obra, somos levados várias vezes para os 
flashbacks de Willie que ocorrem em pulos de tempo cronológico. 
Dentro disso, é apresentado o personagem na sua infância, adoles-
cência e juventude, mostrando os motivos que o levaram para a si-
tuação narrada no começo do livro. em meio a isso, há a introdução a 
outros personagens também, mostrando suas razões e seus posicio-
namentos diante da vida.

isso ocorre principalmente com os pais de Willie, Sam e fannie, 
que relatam suas memórias para o garoto, dando ao leitor um enten-
dimento da maneira que cada um pensa e age, a forma que suas his-
tórias os moldaram para quem são agora. À primeira vista, a mãe de 
Willie anda sempre preocupada e apreensiva, enquanto o pai tem ares 
de sonhador.

A forma como os personagens são trabalhados e o enredo en-
caminhado torna a obra bem realista. Todas são espantosamente hu-
manas: preconceitos, ambições, amizades, arrogância, escolhas, entre 
outras características são retratadas tão naturalmente que acabam por 
envolver o leitor, como se de fato estas pessoas existissem na vida real.

No Coração da Tempestade é uma obra que apresenta um con-
teúdo rico tanto visualmente quanto em seu enredo. eisner retrata 
sua vivência dentro deste trabalho, abordando temas que precisam 
ser continuamente rememorados devido a sua importância na história 
da humanidade. o autor consegue captar situações tênues que ocor-
reram de fato em sua vida, repassando-as na linguagem dos quadri-
nhos de forma sensível. essa maneira de retratar a realidade através 
de sua lente cria um aspecto único para sua história pessoal, que é 
eternizada em No Coração da Tempestade.
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A linguagem dos quadrinhos

Will eisner (1999) apresenta os quadrinhos como uma arte 
sequencial. Ao tomar este ponto de partida, Scott Mccloud (1995) 
procura especificar mais ainda este conceito, afinal uma animação 
também pode ser considerada arte sequencial. o autor vai chegar à 
definição dos quadrinhos como “imagens pictóricas e outras justa-
postas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações 
e/ou produzir uma resposta no espectador” (MccLoUD, 1995, p.9). 
Para que isso aconteça, é necessário que as imagens transmitidas 
como mensagens através dos quadrinhos possam ser compreendidas 
de forma precisa pelo leitor, sendo assim uma linguagem.

De forma que as histórias em quadrinhos vão trabalhar com 
ícones, símbolos e estereótipos que promovam fácil discernimento e 
captação do assunto por parte do observador, “Nos quadrinhos, as-
sim como acontece nos filmes, objetos simbólicos não narram apenas, 
mas ampliam a reação emocional do leitor.” (eiSNer, 2005, p.26). 
Para ambos os autores, os quadrinhos abarcam tanto a linguagem das 
imagens como também a textual. A formação de um quadrinho ocor-
re predominantemente através da imagem, uma vez que até o texto 
inserido neste pode se assumir como um símbolo também.

como linguagem, os quadrinhos apresentam aspectos únicos 
da sua forma de expressão. entre esses, podemos mencionar a pre-
sença dos próprios requadros que delimitam momentos das sarjetas, 
que são os espaços entre os quadros e os balões de fala. As linhas e 
formas que os compõem, assim como a estilização da escrita, podem 
incorporar uma expressão ou sentimento em sua grafia. outro ponto 
a ser considerado é a ausência de som nesta linguagem. Assim, este 
aspecto é enfatizado pelas onomatopeias, características dos quadri-
nhos. como a linguagem da história em quadrinhos é predominante-
mente visual, esta necessita de recursos que compensem a ausência 
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de outras características. eisner (2005) e Mccloud (1995) afirmam 
que existem diferentes formas de se contar uma história por imagens, 
podendo haver desde maior apoio textual até total predominância da 
imagem para se conduzir a narrativa (uma narrativa “silenciosa”).

A narrativa visual nas histórias em quadrinhos

No ocidente, a leitura dos quadrinhos ocorre da esquerda para 
direita. Quando se pensa a respeito da configuração compositiva de 
uma HQ, é necessário ter em mente o formato que o material será 
divulgado, (seja impresso ou em plataforma digital) como também o 
bom aproveitamento da totalidade da página em si. Diferentemente 
do cinema, em que é necessário a transição linear dos quadros sem 
a participação ativa do leitor, no quadrinho impresso é possível des-
cobrir o que vai ocorrer nas passagens seguintes em uma simples fo-
lheada do produto. Assim, não é possível ter o controle da informação 
disponibilizada nos quadrinhos como se tem nos filmes, por exemplo. 
Apesar disso, eisner (1999) levanta pontos a respeito de como as es-
colhas gráficas para compor a história em quadrinhos influenciam a 
leitura sobre ele, abordando aspectos que podem ser explorados pelo 
quadrinista para manter o leitor conectado à narrativa em sequência. 
Dentre estas características estão a seleção do enquadramento de 
cena mais interessante para o contexto, o uso de perspectivas alter-
nativas para estimular determinadas reações, a utilização de diferentes 
tamanhos e formas de requadros, com o intuito de passar sensações 
que vão além dos limites da visão.

Paralelamente e de forma a complementar, dentro das diversas 
possibilidades compositivas das HQs, Mccloud (1995) pontua cinco 
critérios que são determinantes para se passar uma narrativa precisa 
na história em quadrinhos. Tratam-se estas da escolha do momento, 
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escolha do enquadramento, escolha das imagens, escolha das pala-
vras e, por fim, escolha do fluxo de uma HQ. A variedade e as asso-
ciações entre essas escolhas possibilitam passar uma sensação, imer-
são ou impressão variada para o leitor, dependendo das intenções 
que o autor possui.

A percepção visual

Para Jacques Aumont (1993), a percepção visual consta na for-
ma como o homem se relaciona com o mundo. este afirma que o es-
tudo aprofundado cientificamente sobre o assunto se manifesta no 
século XiX. Assim, apresentam-se pesquisas sobre o aparelho ótico e 
seu funcionamento, como este recebe e capta a luz, elemento funda-
mental para a visão.

As questões acerca da percepção visual também procuram ser 
respondidas pelos estudiosos das artes há muito tempo. Um pano-
rama sintetizando os diversos pontos de vista a respeito, ao longo 
de um desenvolvimento histórico, é apresentado por ernst Gombrich, 
em seu livro “Arte e ilusão”. os problemas que são levantados por ele 
estão relacionados a perguntas tais como até que ponto a percepção 
do real se manifesta na obra de arte e o que leva cada indivíduo a ver 
o que vê e representar o que representa. Gombrich (2007) explica 
que a história da representação na arte foi se misturando gradativa-
mente com a psicologia da percepção, havendo assim a necessidade 
de teorias que compreendessem esta relação.

Uma das vertentes mencionadas por Gombrich é a apresentada 
por rudolf Arnheim, em “Arte e Percepção Visual” (2001). É preciso 
citar que o primeiro considera de bom proveito este estudo, mas co-
menta que é uma análise muito objetiva, que não responderia a todos 
os seus anseios como um historiador. Arnheim (2001) alerta ao leitor 
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que o foco de seu livro não são as relações intersociais que a arte re-
flete no indivíduo e no meio, mas sim seus aspectos formais, procu-
rando aprofundar nas configurações das quais se estruturam a per-
cepção da visão. o autor nos faz outro alerta: para se tomar cuidado 
e não utilizar seu trabalho como uma regra a ser aplicada em todo 
tipo de análise, seu intuito é abordar e aprofundar em aspectos refe-
rentes à visão, aguçando-a.

Para fundamentar sua análise, Arnheim (2001) se baseia nos 
estudos e pesquisas da psicologia da Gestalt. Pode-se pontuar que 
por essa teoria, o cérebro humano possui uma tendência a se or-
ganizar procurando ordem e harmonia e isso se reflete também nas 
percepções visuais que temos do mundo, seja em imagens ou em 
obras artísticas. João Gomes filho (2000) aponta oito características 
que constituem as Leis da Gestalt: Unidade, Segregação, Unificação, 
fechamento, continuidade, Proximidade, Semelhança e Pregnância da 
forma. 

como Unidade, o autor afirma que esta pode ser uma parte 
que compõe o todo, assim como paralelamente o todo também pode 
ser visto como uma unidade em si. Ao tomar o exemplo de uma pin-
tura, as unidades podem ser as manchas de tinta que a compõem, ao 
mesmo tempo que a obra na íntegra pode ser vista como uma unida-
de também. em paralelo, a Segregação consta como a capacidade de 
discernir as unidades que compõem um todo. A definição e distinção 
das unidades estão relacionadas às diferentes características formais 
que as configuram, como texturas, cores, contrastes, planos etc. 

A Unificação está relacionada a um equilíbrio visual. os compo-
nentes do objeto estão em equivalência entre si, não aparentando ter 
uma dissonância, mas sim igual “peso”. A composição no seu total é 
confortável aos olhos e harmônica, possuindo uma distribuição equi-
valente de estímulo visual entre os componentes. Já a continuidade 
apresenta a fluidez e estabilidade na maneira como se dispõe seus 
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componentes dentro de uma composição visual. Não há uma quebra 
visual na leitura, mas sim um aspecto contínuo. 

o fechamento aborda a respeito de uma tendência perceptiva 
de se “fechar” sensorialmente os aspectos formais da composição, 
criando unidades. Mesmo que este não esteja fechado visualmente 
por uma linha ou contorno por exemplo, a disposição dos elementos 
possibilita que isto ocorra. 

A Proximidade consta na tendência de se agrupar elementos 
por estarem próximos, podendo formar assim unidades ou um todo. 
em paralelo, na Semelhança, ocorre a mesma formação de unidades 
ou todo, na qual elementos que possuem estímulos visuais de mesmo 
grau ou parecidos tendem a ser agrupados. 

Por último, a Pregnância da forma predomina sobre as outras 
qualidades anteriores. Afirma-se que um objeto de alta pregnância é 
aquele que, dada suas características formais, apresenta maior faci-
lidade em sua leitura: ocorre de maneira clara e harmônica. isso de-
pende das condições apresentadas pela estrutura compositiva, mas 
há uma tendência à simplificação da leitura do conteúdo por parte do 
processamento do cérebro. 

Análise perceptiva da obra No Coração da Tempestade 

A leitura da obra No coração da Tempestade ocorre da es-
querda para direita, sentido ocidental. o miolo deste livro é todo con-
feccionado e impresso em preto em branco. eisner vai moldando o 
espaço e a sequência de suas páginas através de altos contrastes em 
luz e sombra, hachuras e movimentos dinâmicos de personagens. Seu 
estilo é bem caricato e expressivo, possuindo um gestual apelativo e 
fluido, que materializam o momento de forma criativa. Ao analisar a 
obra de eisner, é possível reparar em recursos gráficos que o artista 
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utiliza para ilustrar passagens e cenas de modo otimizado. Para dire-
cionar a análise, procurou-se integrar a paginação da HQ com a nar-
rativa distribuída e a presença intrínseca das leis da Gestalt, procuran-
do associar estas características ao longo da obra.

Um dos principais pontos notórios da arte de Will eisner em No 
Coração da Tempestade é a sua forma de pensar as páginas como um 
todo bem articulado, resultando em uma organicidade na configuração 
da página. isso é perceptível no decorrer da obra em sua magnitude. 

Figura 1. Página dupla do quadrinho No Coração da Tempestade. 
Fonte: EISNER, W. No Coração da Tempestade. São Paulo: Editora Abril, 1996

É possível identificar as duas páginas apresentadas na figura 1 
como uma unidade íntegra. o aspecto de unificação é obtido através 
do equilíbrio compositivo, no qual o uso predominante das áreas pre-
tas na parte superior e brancas na parte inferior equiparam o mesmo 
peso. Além disso, a escolha parecida na pose dos personagens que se 
encontram na parte superior da página gera o caráter de semelhança 
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entre eles. Menciona-se que a representação gráfica para a narrativa 
dessa passagem é bem interessante, uma vez que esta espelha a lem-
brança do passado de Willie (conversando com seu pai) com seu mo-
mento presente no trem (convocado para guerra), passando a sensa-
ção de passado/presente simultâneo.

Figura 2. Exemplos de páginas do quadrinho No Coração da Tempestade.
Fonte: EISNER, W. No Coração da Tempestade. São Paulo: Editora Abril, 1996

Nas três páginas distintas demonstradas na figura 2, destaca-
-se o equilíbrio visual alcançado através do jogo de contraste e al-
ternância de preto no branco, gerando uma composição rítmica dos 
quadros como um tabuleiro de xadrez. em cada página, é possível re-
parar quatro cenas de diálogo na configuração de forma quadrada. A 
quinta cena de cada página tem a função de encaminhar a leitura para 
a próxima página da sequência: esta apresenta uma formatação mais 
horizontalizada. isso permite que haja uma estabilidade e continuida-
de durante o diálogo dos personagens, sendo o último quadro retan-
gular a base na qual se estaciona a constante visual, apresentando 
consigo o desfecho temporário da narrativa na página. 
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Figura 3. Página dupla do quadrinho No Coração da Tempestade. 
Fonte: EISNER, W. No Coração da Tempestade. São Paulo: Editora Abril, 1996

Denota-se aqui outra característica que contribui para o as-
pecto orgânico nas paginações de eisner: a maneira como o autor 
posiciona os elementos que compõem a cena de forma a otimizar 
o fluxo narrativo. A leitura ocidental já possui o percurso de leitura 
da esquerda para direita, assim como a suposição de que o olho hu-
mano “[...] favorece a zona inferior esquerda de qualquer campo vi-
sual” (DoNDiS, 1997, p.39). Ao analisar a sequência da página dupla 
da figura 3, o posicionamento da garota de bicicleta, Helen, guia os 
olhos através da narrativa: ela atrai o observador e mantém a atenção 
pelo restante do percurso. o traçado orgânico de eisner e as folhas 
de jornal soltas que acompanham a bicicleta de Helen trazem muita 
leveza para a composição, como se a personagem estivesse dançan-
do livremente. essa característica é potencializada pelo fato de existi-
rem poucos requadros delimitando a cena.
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Figura 4. Página do quadrinho No Coração da Tempestade.
Fonte: EISNER, W. No Coração da Tempestade. São Paulo: Editora Abril, 1996

como é possível de se perceber, a narrativa visual de eisner 
não é prioritariamente delimitada por requadros. As passagens tam-
bém são divididas por meio do vazio ou intercaladas de preto para 
branco, transmitindo um aspecto muito mais orgânico e menos pa-
dronizado. o fechamento é identificável como um recurso muito ex-
plorado por eisner em No coração da Tempestade. o autor utiliza-
-se deste para delimitar as áreas que cada momento da cena ocupa, 



70 PESQUISA EM ARTES VISUAIS: POÉTICAS, PROCESSOS CRIATIVOS E TEORIA E CRÍTICA DE ARTE 

sem que haja a necessidade contínua do uso do requadro para tal. 
Nota-se a característica do fechamento para indicar a presença de 
personagens e objetos através da sua silhueta ou semblante, sem que 
haja a necessidade de ilustrá-los ao todo. cenários e personagens 
ilustrados transcorrem de forma natural para a próxima sequência da 
história em quadrinhos. Na figura 4 é possível notar a presença do 
“padrão xadrez” na composição dos quadros da página. Um aspecto 
perceptível na primeira cena é a forma como foi retratado o semblan-
te de fannie. A perspectiva da parede e o jogo de luz do ambiente 
contribui para que se veja Sam abrindo a porta na claridade. fannie 
aparentemente se encontra em primeiro plano na cena, mas a escolha 
gráfica de eisner permite que ocorra um respiro e clareza na comple-
xidade informativa já trazida pela perspectiva, a figura de Sam e a de 
Willie brincando perto da janela. o semblante curvado de fannie, que 
serve como um recorte para a primeira cena, direciona o leitor natu-
ralmente para a sequência, seja através de seu posicionamento incli-
nado como também pelo fato de ser uma figura aberta que se mescla 
com o branco.

Pode-se afirmar que como a temática da HQ aborda o cotidia-
no e a vida das pessoas em torno de Willie, o protagonista, aconte-
cem muito mais diálogos do que cenas de ação. Para apresentar essas 
passagens de forma atrativa, eisner faz uso de um timing dedicado às 
gesticulações expressivas dos personagens que são acompanhadas 
pelas falas, gerando um caráter teatral. em muitas das suas passagens 
de cena, o autor prioriza a clareza e a simplicidade no aspecto com-
positivo, não interferindo na compreensão precisa de sua narrativa. 
Nestas passagens, é verificável com frequência a ausência do requa-
dro, estando muitas vezes o personagem totalmente livre para atuar, 
sendo o mesmo o foco da atenção como uma apresentação em palco 
na qual o holofote paira sobre ele. “A ausência de requadro expres-
sa espaço ilimitado. Tem o efeito de abranger o que não está visível, 
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mas que tem existência reconhecida.” (eiSNer, 1999, p.45). A exis-
tência reconhecida a qual eisner se refere é realizada quando o autor, 
antes de partir para as sequências abertas dos personagens, ilustra 
uma passagem bem detalhada da ambientação onde os mesmos se 
encontram. 

Figura 5. Página do quadrinho No Coração da Tempestade. 
Fonte: EISNER, W. No Coração da Tempestade. São Paulo: Editora Abril, 1996

Apesar da ausência da marcação da página através dos requa-
dros, é possível afirmar que para cada passagem de cena é pensado 
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um espaço que a mesma ocupará. No caso da figura 5, cria-se um 
ritmo de ação contínua nas primeiras quatro sequências, no qual 
Willie é agredido pelos garotos de seu bairro. A “massa” formada 
pelo grupo se caracteriza em igual peso entre as ações e agrupa-se 
por semelhança no todo da página, colaborando na manutenção do 
ritmo. Há a quebra da continuidade na última cena, com Willie estira-
do no chão: a proporção desta é maior comparada com as sequências 
antecedentes e é identificável a preferência horizontalizada na figura. 
A silhueta reta do irmão de Willie no final da sequência enfatiza tam-
bém a pausa final do fluxo nesta página. 

Considerações finais

Ao decorrer desta pesquisa, procurou-se ter o entendimento 
das escolhas gráficas por parte de eisner para a narrativa da obra No 
Coração da Tempestade, através do auxílio da psicologia da Gestalt. 
Para se ter essa compreensão, foi pesquisado a respeito da biogra-
fia de Will eisner, que reflete muito a HQ selecionada para o estu-
do: foi possível ter um vislumbre do caminho vivenciado pelo artista 
que faz um paralelo com o retratado pelo mesmo em No Coração da 
Tempestade. em continuidade, através do estudo das linguagens dos 
quadrinhos foi possível a assimilação das principais características que 
articulam a nona arte, sendo que esta possui suas próprias peculiari-
dades que podem ser exploradas artisticamente em nome do que se 
intenciona ser transmitido. Aqui se denotam os aspectos de clareza 
e simplicidade nas características gráficas da HQ, para que haja uma 
boa comunicação na mensagem que pretende ser passada.

o estudo da percepção visual entra de forma paralela e de igual 
importância quando se considera que a linguagem dos quadrinhos é 
majoritariamente visual. Uma vez que esta última se preocupa com a 
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precisão da mensagem passada pela HQ, pode se considerar também 
que um autor procura os meios mais eficazes de fazê-lo. Através do 
conceito da psicologia da Gestalt, é possível ter um pouco do enten-
dimento de como a mente humana capta a informação visual distri-
buída, contribuindo assim para o discernimento dos elementos gráfi-
cos em uma composição. 

Ao chegar na análise do objeto da pesquisa, foi possível as-
similar as informações anteriores e pressupor as escolhas gráficas 
que otimizam a narrativa dentro da obra No Coração da Tempestade. 
Possibilitou-se averiguar configurações que fazem parte da técnica e 
poética do artista, como alternativas e resoluções para expressão das 
suas sequências narrativas. Há a presença de uma grande coerência 
em todas as suas escolhas do artista, que são verificáveis também aos 
olhos da percepção visual através da Gestalt.

Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para se aguçar 
o olhar, ter o entendimento das escolhas artísticas que causam rea-
ções através da percepção, mesmo em uma linguagem que é confi-
gurada totalmente no meio bidimensional. Por meio da manipulação 
de eisner e de suas escolhas gráficas, cria-se presença e organicida-
de em sua obra que se é possível ter o vislumbre dos personagens 
como se estivessem realmente em uma peça teatral. espera-se que 
esta pesquisa auxilie quem procura ter uma melhor compreensão da 
potencialidade da linguagem da nona arte e como essa pode ultra-
passar sensorialmente os limites do papel impresso.
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O vídeo na arte contemporânea: live 
cinema na obra de Rodrigo Gontijo
Video in contemporary art: live cinema 
in the work of Rodrigo Gontijo

Regilene A. Sarzi Ribeiro
Marcio Gustavo dos Santos

Introdução 

este artigo é resultado da pesquisa de iniciação cientifica rea-
lizada em 2019, contemplada com bolsa de pesquisa, pelo edital 
004_2018 – ProPe PiBic/cNPq, cujo recorte circunscreve-se no 
campo de estudos sobre a arte do vídeo e a fundamentação teóri-
co crítica da arte em interface com as tecnologias, que integra as li-
nhas de pesquisa do grupo de pesquisa labiMAGeM – Laboratório de 
estudos da imagem (cNPq), sob orientação da Profa. Dra. regilene 
A. Sarzi ribeiro. o estudo integra, de igual forma, a pesquisa Trienal 
docente (2019-2021) intitulada Arquiteturas espaço-Temporais e 
entremeios nas Artes Audiovisuais Latino-Americanas. 

o professor e pesquisador em cinema e Audiovisual da 
Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris iii, Phillippe Dubois, em seu 
livro cinema, vídeo, Godard (2004) trata das questões estéticas que 
envolvem o vídeo e suas relações com as artes, sobretudo, no tocante 
à identidade do vídeo. Para Dubois o vídeo é um meio intermediário, 
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intermeio, um entre meios. No plano estético o vídeo está entre a 
ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a comuni-
cação. Para o autor, os únicos terrenos em que o vídeo é explorado 
em si mesmo são os campos da videoarte (vídeo de arte feito pelos 
artistas) e o vídeo de intimidade (vídeo privado, documentário auto-
biográfico). Dubois também ressalta que para compreender o vídeo 
cabe refletir questões que envolvem a estética comparada e algumas 
diferenças entre as formas de linguagem videográfica e cinematográ-
fica. o vídeo instaura novas modalidades de funcionamento do siste-
ma de imagens e com ele, uma nova linguagem: experimental, polifô-
nica, multifacetada e virtual. Dubois pergunta: existe uma estética do 
vídeo? As imagens em movimento funcionam todas do mesmo jeito? 
A operação de montar planos no cinema é a mesma de editar ima-
gens em vídeo? 

Para a arte contemporânea, a história da arte se constitui em 
um vasto banco de imagens. Além dos próprios artistas, diferentes 
campos como design, publicidade, cinema e televisão sempre se utili-
zaram destas imagens. esta apropriação foi potencializada quando as 
imagens passaram a ser digitalizadas. o acesso a programas de trata-
mento de imagens tornou possível a manipulação de fotos, imagens, 
desenhos e a cultura remix (LeSSiNG, 2008) resultante da conver-
gência dos meios (JeNKiNS, 2008). 

Quando afirmamos que a arte é feita com os meios de seu 
tempo atualizamos esta ideia nos remetendo ao campo da artemídia 
atual. Hoje, cada vez mais, os artistas lançam mão de câmeras, com-
putadores, sintetizadores para construir suas imagens, suas músicas, 
seus textos, seus ambientes. De repente, nos damos conta de uma 
multiplicação vertiginosa de trabalhos realizados com pesada media-
ção tecnológica. 

Naturalmente, as técnicas, os artifícios, os dispositivos de que 
se utiliza o artista para conceber, construir e exibir seus trabalhos não 
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são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes, indiferen-
tes aos resultados, que se poderiam substituir por quaisquer outras. 
eles estão carregados de conceitos, eles têm uma história, eles deri-
vam de condições produtivas bem determinadas. 

Na artemídia, o artista é colocado diante do desafio perma-
nente de se contrapor ao determinismo tecnológico, de recusar o 
projeto industrial já embutido nas máquinas e aparelhos, evitando 
assim que sua obra resulte simplesmente num endosso dos obje-
tivos de produtividade da sociedade tecnológica. Segundo Arlindo 
Machado (2007), o termo artemídia é a maneira aportuguesada do 
inglês media arts que tem se tornado comum nos últimos anos para 
definir formas de expressão artística que se apropriam dos recursos 
tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento ou reali-
zam intervenções em seus canais de difusão para propor ações qua-
litativas por meio de diálogos críticos e engajados socialmente nos 
meios de comunicação de massa. Machado afirma ainda que “[...] 
este conceito extrapola as expressões utilizadas anteriores como arte 
& tecnologia, artes eletrônicas e poéticas tecnológicas. No âmbito da 
arte midiática podem ser inseridos trabalhos realizados com media-
ção tecnológica nas artes visuais e audiovisuais, literatura, música e 
artes performáticas” (MAcHADo, 2007, p.08). 

Dentro da artemídia encontramos atualmente os VJs que rea-
lizam o vídeo ao vivo, videoperformances em tempo presente, per-
formances de som (live sound) e imagens ao vivo (live images), fruto 
das confluências do vídeo com a música eletrônica, da manipulação 
e edição de imagens em tempo real, criação e improviso (MeLLo, 
2008). Segundo a pesquisadora brasileira christine Mello (2008) a 
invenção de novas formas artísticas entre videoarte, videoperforman-
ce e videoinstalação, os espetáculos de performances e vídeo ao vivo 
incorporam a visão sincrônica e o corpo como um todo aos ambien-
tes arquitetônicos coletivos de experiências multissensoriais. 
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No Brasil, o artista rodrigo Gontijo desenvolve projetos de live 
cinema (cinema ao vivo) performances de video ao vivo, instalações e 
também documentários que trazem visibilidade a grupos em situação 
de exclusão social. Seus trabalhos, individuais e coletivos, já foram 
apresentados em diversas mostras e festivais no Brasil, Argentina, 
espanha, Marrocos e canadá e premiados pela Associação Paulista 
dos críticos de Arte (APcA – 2005 e 2008) e festival de Gramado 
(2005). Gontijo é pesquisador, professor na PUc-SP, no centro 
Universitário SeNAc e atua como artista-gestor no espaço indepen-
dente DA HAUS. 

Nos trabalhos de live cinema de Gontijo, encontramos uma fu-
são entre performances audiovisuais e happenings que envolvem arte 
e vida e o corpo em ações de efeitos dramáticos criados em tempo 
real. o artista explora grafismos, desenhos e narrativas que somados 
aos sons e à música, resultam em composições dissonantes nas quais 
as imagens são tocadas como partituras musicais. em 2015, Gontijo 
produziu a instalação coreográfica TABULeiro: 2 ou + pretextos poé-
ticos, em parceira com Lua Tatit, edith Derdyk, Dudu Tsuda e Aline 
Santini, apresentada na Temporada SeSc Pompeia. Nesta instalação 
rodrigo Gontijo compôs um live cinema envolvendo o corpo dos ato-
res em cena, em performance com objetos cênicos, à música e ima-
gens em movimento. Gontijo recorda que a experiência foi um desa-
fio e um diálogo intermídia que buscou pensar a música com cor e 
pensar a imagem/música/corpo, no qual o cinema sai da sala escura 
para ganhar os palcos da dança e dos espetáculos imersivos. 

os objetivos desta pesquisa foram investigar e descrever as-
pectos estéticos do vídeo na arte contemporânea e relacionar com 
o conceito de live cinema, e estudar o live cinema na obra do artista 
brasileiro rodrigo Gontijo. 

em suma, tendo como fundamentação teórica os concei-
tos sobre a estética do vídeo elaborados pelo pesquisador francês 
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Phillippe Dubois e o vídeo expandido da brasileira christine Mello e 
por meio do estudo dos trabalhos em live cinema do artista brasilei-
ro rodrigo Gontijo, justificamos a realização desta pesquisa consi-
derando que o live cinema está presente na produção de arte con-
temporânea de artistas dos mais vários países e que seu estudo é 
pertinente para compreensão dos aspectos estéticos das perfor-
mances de vídeo ao vivo, compostas de montagens audiovisuais em 
tempo real. 

Do Cinema Experimental à Videoarte 

o cinema é fruto de experimentações artísticas de imagens 
em movimento que ocorreram ao longo dos séculos. Gontijo des-
creve algumas dessas experimentações como contribuições im-
portantes para o desenvolvimento do Live cinema nos dias atuais. 
Segundo este autor (GoNTiJo, 2013, p.70) as experimentações que 
datam do século XiX não possuem estrutura narrativa e as máquinas 
de reprodução são dispositivos para apreciação individual, presen-
tes em feiras de variedades, vaudevilles e espetáculos de variedades. 
Posteriormente essas experimentações com a imagem em movimen-
to são absorvidas pela indústria do entretenimento e passam a ser 
exibidas em salas escuras para um público maior, dotadas de enredo, 
com cobrança de ingressos. 

o cinema, bem como as demais artes tradicionais, possuem 
seus campos de especificidade (MAcHADo, 2010, p.58). As frontei-
ras das áreas de especificidades de cada uma das artes se misturam 
e, dentro dessa zona difusa, nascem linguagens híbridas. Mais para o 
interior dessas zonas há um núcleo onde as artes são mais puras, que 
não tendem a se misturar. Algumas artes têm mais diálogo com ou-
tras, como por exemplo, o cinema e a fotografia, o vídeo e a música, a 
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arquitetura e a escultura, etc. Nestes casos a zona de emaranhamento 
é um pouco maior do que, por exemplo, a fotografia e a música. 

Ao longo do século XX as artes enfrentaram uma crise de iden-
tidade, onde, devido à repetição exaustiva, o que era criado não pas-
sava, muitas vezes, de uma réplica do que já existia. esta crise, soma-
da às inovações tecnológicas, levam a uma hibridização ainda maior 
dessas artes, onde até mesmo o “núcleo duro” (MAcHADo, 2010) de 
cada modalidade artística se mistura com o núcleo de outras moda-
lidades. A esse fenômeno Jenkins (2009) dá o nome de convergên-
cia, que engloba tanto os avanços tecnológicos de máquinas que po-
dem concentrar cada vez mais informações e/ou interagir com outras; 
quanto a cultura, que tende a estar dispersa em diversas plataformas. 

o cinema, absorvido pela indústria cultural, se equipa de técni-
cas progressivamente tornam-se repetitivas, deixando de lado o expe-
rimentalismo que o trouxe à tona. contudo, continua investindo, ao 
longo do século XX, em experimentações que fogem das exibições 
convencionais, como por exemplo, as vanguardas europeias, em es-
pecial as vanguardas surrealistas e dadaístas (GoNTiJo, 2013, p. 13). 
Surgem filmes que quebram a ordem convencional, seja na estrutura 
narrativa, na ilusão de ótica dos 24 quadros por segundo, nos enqua-
dramentos, etc.: 

[…] podemos observar experiências pontuais que procuraram romper 
com a hegemonia da sala escura e da projeção concebida em tela única, 
buscando muitas vezes, um diálogo com outras manifestações artísticas 
como as artes performáticas. Ainda quando trabalhava como diretor de 
teatro, Sergei Eisenstein realizou seu primeiro curta-metragem que foi 
exibido durante a peça que dirigia. Um dos atores entrava em cena car-
regando o projetor e exibia O Diário de Glumov (Dnevnik Glumova, 1923), 
projetado no cenário do espetáculo. (GONTIJO, 2013, p.15)
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É possível observar que o cinema, aqui, está intimamente ligado 
com o teatro. essa atitude de misturar artes corporais (como a dan-
ça, o teatro e a performance) é constantemente adotada pelo Live 
cinema, dialogando com as performances de edição de vídeo e, mui-
tas vezes, edição sonora também, conforme será tratado posterior-
mente neste texto. 

outro exemplo também citado por Gontijo é entreato (entr’act, 
1924), de rené clair, que é uma exibição de imagens entre as quais 
não há uma conexão muito evidente projetada entre os dois atos do 
balé de francis Picabia, relache. os dois filmes citados pertencem 
a uma classificação que André Parente chama de cinema subjetivo, 
onde imagens são exibidas a revelia, fazendo alusão a sonhos ou de-
vaneios do subconsciente. imagens são distorcidas, aceleradas, desa-
celeradas, exibidas nas mais diversas orientações (invertidas, na dia-
gonal, entre outros efeitos), sem nenhum compromisso com a ilusão 
de realidade. 

Nessas obras podemos perceber algumas das primeiras inves-
tidas contra o paradigma mimético, de cópia da realidade, que a tec-
nologia propiciou e que mais tarde seria amplamente desconstruído 
pelo vídeo. Segundo Dubois (2004, p. 49), “[…] o encadeamento das 
tecnologias da imagem caminhava unilateralmente em um aumento 
constante do grau de analogia e, portanto, das capacidades de repro-
dução mimética do mundo”. Passamos de um efeito de realismo para 
um efeito de realidade (DUBoiS, 2004, p.51). Ainda segundo o au-
tor, a distância entre a mão do artista e o resultado final da obra pode 
pressupor uma falta de subjetividade humana por trás da obra con-
cebida por uma máquina. os artistas, então, travam uma batalha para 
inserir dentro destas obras, o seu gesto. 

Por volta dos anos de 1960 ocorre o movimento de contra-
cultura, onde surgem os happenings, performances e diversas ou-
tras manifestações artísticas que influenciaram a produção visual 
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(GoNTiJo, 2013, p. 20). Nesse momento surgiram obras como 
“Global Groove” (1973), de Nam June Paik, que já se apropria do ví-
deo, graças ao acesso às câmeras portáteis que começaram a ser co-
mercializadas neste período. “Global Groove” não é a primeira obra 
deste período, mas é uma das mais exemplares, reunindo uma grande 
quantidade de elementos estéticos que seriam incorporados pelos ar-
tistas que manipularam o vídeo nos anos posteriores. 

  
Figura 1. “Global Groove”. Nam June Paik. Vídeo. 1973. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7UXwhIQsYXY&t, 2011 

Nela é possível notar efeitos como a incrustação, uma técni-
ca de se inserir sobre uma imagem, algum elemento externo a ela, 
uma espécie de colagem introduzida por equipamentos eletrônicos 
de edição. e ainda, a sobreimpressão que consiste em mostrar num 
mesmo plano, duas imagens, uma sobre a outra, conferindo à ima-
gem um efeito de semi transparência; e a janela, que é a montagem 
de várias imagens num mesmo plano, seja lado a lado, uma acima da 
outra ou uma sobre a outra. A inserção desses elementos na imagem 
faz com que o vídeo caminhe na contramão da mímese que até então 
a fotografia e o filme galgavam, tornando-se uma decomposição/re-
composição da imagem. Não é mais possível adotar as terminologias 
utilizadas no cinema para classificar as imagens produzidas nesses ti-
pos de vídeo. Dubois (2004, p.84) utiliza a noção de “imagem como 
composição” para classificar esses planos que concentram em si duas 
ou mais imagens. 

https://www.youtube.com/watch?v=7UXwhIQsYXY&t
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Também vale acrescentar aqui o cinema expandido (expanded 
cinema), termo cunhado por Stan Vanderbeek para classificar uma 
modalidade de cinema que não é mais subjugado à sala de exibição e a 
tela branca. As projeções podiam ser feitas em espaços diversos e em 
formatos variados, para diferentes quantidades de expectadores, desde 
um por vez até exibições em espaços abertos que permitem a livre cir-
culação de pessoas (GoNTiJo, 2013, p. 27). o cinema expandido abre 
portas para outras modalidades, como videoinstalações, performances 
e happenings que se utilizam do vídeo para dar suporte à composição. 
essas incursões artísticas influenciarão fortemente a videoarte brasilei-
ra, conforme será possível constatar posteriormente neste texto. 

É interessante lembrar também os Liquid Light Shows, ou Wet 
Shows, projeções que eram feitas com luz atravessando líquidos in-
solúveis que se misturavam (GoNTiJo, 2013, p. 35); e os Solid Light 
films, composições feitas por feixes de luzes que se projetavam em 
fumaça, criando uma espécie de escultura feita com luz (GoNTiJo, 
2013, p. 38). os Liquid Light Shows, em especial, terão uma relação 
íntima com os trabalhos dos VJs. 

Podemos notar por meio desses movimentos artísticos cita-
dos, uma convergência entre diversas linguagens e reconfiguração 
de tecnologias em favor de uma arte que dialoga cada vez mais com 
a sua contemporaneidade. como defende Peixoto, esta é uma época 
de passagens: 

[...] entre pintura fotografia e cinema. Passagens entre todas essas lin-
guagens e o vídeo, lugar de composição das imagens Passagens entre to-
das estas formas artísticas e a arquitetura, que se confunde com o imagi-
nário da cidade. Grande cruzamento entre o que constitui a paisagem de 
imagens contemporânea. (PEIXOTO, 1993, p.23)

embora as experiências com vídeo e cinema no contexto inter-
nacional tenham sido de extrema importância para o desenvolvimento 



84 PESQUISA EM ARTES VISUAIS: POÉTICAS, PROCESSOS CRIATIVOS E TEORIA E CRÍTICA DE ARTE 

da videoarte brasileira, os contextos políticos e culturais que se de-
ram no Brasil tornaram nossas experiências muito singulares. existe 
um caráter antropofágico em todo o percurso da artemídia brasileira 
até os dias presentes, ligado à construção de uma identidade artística 
brasileira, que Mello (2008, p. 209) descreve como o ato de engolir 
as culturas mundiais a fim de construir nossa própria cultura; um ato 
de rebelião contra o colonialismo. 

enquanto, nos anos da década de 1960, nos eUA despontava 
o movimento da contracultura, no Brasil se iniciava o regime militar. 
Mello (2008, p. 77) considera as intervenções artísticas de flávio de 
carvalho (1899-1973) as primeiras iniciativas artísticas em mídia, mais 
especificamente em vídeo. Uma das obras mais importantes desse 
período é Tropicália (1967), de Hélio oiticica. “A obra pode ser des-
crita como um ambiente labiríntico composto de dois Penetráveis, 
PN2 (1966) – Pureza É um Mito, e PN3 (1966-1967) – imagético, as-
sociados a plantas, areia, araras, poemas-objetos, capas de Parangolé 
e um aparelho de televisão” (eNcicLoPÉDiA, 2019). os penetráveis 
fazem parte de uma tendência que nascia na época: as instalações. 
Assim como nas obras de Lygia clark, a proposição era de que o pú-
blico interagisse com a obra, sentisse-se parte dela. 

outro trabalho que marca a videoarte brasileira, um dos mais 
expoentes nas obras de transmissão ao vivo é o de Letícia Parente, 
“Marca registrada” (1975), onde a artista, sendo filmada ao vivo, trans-
mite o ato de bordar na sola do seu pé as palavras “Made in Brasil”. 
“Nada mais simbólico para representar um sujeito dividido e atormen-
tado por conflitos políticos, vivendo a mais pura crise de identidade” 
(MeLLo, 2008, p. 143). Tais trabalhos se aproximam no sentido de 
que lidam com o inesperado, com o ao vivo, com o improviso e com 
o inacabado, incorporando a imperfeição ao trabalho. isso está ligado, 
em parte, à falta de acesso a equipamentos de edição de vídeo, que 
não eram comercializados no Brasil. 
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Para Dubois (2004, p. 46) a imagem televisiva é feita para ser 
transmitida e multiplicada, dando fim ao “tempo fechado em si mes-
mo”. ela é uma “imagem amnésica cujo fantasma é um ‘ao vivo’ pla-
netário perpétuo, ela abre a porta à ilusão (simulação) da copresença 
integral”. 

o trabalho de Letícia Parente pode ser interpretado como uma 
crítica a esse pensamento do vídeo televisivo. Para Mello (2008, 
p.144), nessas obras de performance transmitidas ao vivo há um en-
frentamento entre o artista e a câmera que capta sua imagem, sem 
interação com o público, que só receberá o que está sendo transmi-
tido. “esses procedimentos marcam a criação de um campo nas artes 
em que o corpo e a máquina são ao mesmo tempo contexto e con-
teúdo, interpenetrando-se na construção de significados” (MeLLo, 
2008, p. 145). 

A televisão, assim como aconteceu no cinema, começa a pas-
sar por um período de experimentações e será utilizada em inúmeras 
obras daqui para frente, e “ao se transformar em objeto de instalação 
em museus e galerias e muitas vezes ser incorporada à performance, 
torna-se expandida (expanded television).” (GoNTiJo, 2013, p. 41). 

  
Figura 2. “Marca registrada”, Letícia Parente. Vídeo. 1975. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=J5RakZ433wA, 2011

Durante os anos de 1980 podemos citar algumas obras 
como importantes exemplos de videoinstalações, como a de Diana 
Domingues e sua instalação eletrobjetos, onde uma série de objetos 

https://www.youtube.com/watch?v=J5RakZ433wA
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eletrônicos conectados entre si interagem com o público e, a partir 
desta interação, um vídeo transmitido ao vivo é animado (MeLLo, 
2008, p.96). outra experiência interessante é a de otávio Donasci, 
com suas “videocriaturas”, compostas de monitores de televisão usa-
dos como máscaras animadas. (MeLLo, 2008, p. 93). está presente 
nessas obras a questão do material e do imaterial. São obras que já 
antecipam o fenômeno da transmídia, onde diversas plataformas se 
conectam em torno de uma finalidade (JeNKiNS, 2009). 

o vídeo, constituído por elétrons, ou seja, energia, concebi-
do inicialmente pra ser apenas transmitido (DUBoiS, 2004, p. 64) se 
mistura de forma quase indissociável da realidade material, do corpo. 

Ainda na década de 1980 temos o surgimento de coletivos, 
como a TVDo e olhar eletrônico. estes grupos são responsáveis por 
diversas produções que seriam importantes posteriormente no de-
senvolvimento das linguagens ficcionais, documentais e dos video-
clipes (MeLLo, 2008, p.100). esses grupos que questionam a pro-
dução hegemônica da televisão e, posteriormente, acabam sendo 
absorvidos por ela, causam uma revolução nos conteúdos tradicionais 
transmitidos. 

Podemos considerar que a presença destes coletivos resul-
ta quase como um prenúncio do que Pierre Lévy (2003) chama de 
“inteligência coletiva”, fenômeno de interação entre diversas pessoas 
com as mais variadas habilidades, unidas com o objetivo de contribuir 
para a construção de um conhecimento que, por ser tão amplo, não 
pode estar em posse de uma única pessoa (JeNKiNS, 2009, p. 56). 
esta forma de trabalhar é cada vez mais presente nas produções con-
temporâneas, como poderemos ver nas obras de Live cinema. 

conforme as mídias digitais se popularizam, artistas cada vez 
mais se apropriam deste novo campo de possibilidades para desen-
volver suas poéticas. As possibilidades de tratamento da imagem se 
ampliam. Por um lado, há um predomínio de um discurso legitimador 
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e apologético às capacidades pré-configuradas das máquinas 
(MAcHADo, 2010, p. 34); por outro, no meio artístico, surge a esté-
tica do desvio, com a intenção de subverter a ordem da programação 
desses equipamentos (MeLLo, 2008, p. 124). essas máquinas, criadas 
para criar um efeito de realidade cada vez maior, também possuem 
imperfeições. os artistas brasileiros, a partir, principalmente, da déca-
da de 1990, quando as tecnologias digitais se popularizam, assumem 
essas imperfeições e desenvolvem poéticas a partir delas. essa estéti-
ca é uma das principais marcas dos Vjs. 

os avanços tecnológicos da década de 1980 possibilitaram que 
artistas pudessem fazer intervenções artísticas em diversos lugares, 
em todos os tamanhos, trabalhando com projeções ou videowalls, 
como a obra de Tadeu Jungle, Walter Silveira e roberto Sandoval, 
“Arranhacéu” (1986), por exemplo, que consistia em uma torre de 
monitores com imagens diversas exibidas ao vivo (MeLLo, 2008, 
p.178), ou a obra de regina Silveira, “Transit” (2001), um exemplar das 
tendências artísticas que abandonam o monitor como suporte. 

Seguindo a tendência da estética do desvio, das artes efêmeras 
do século XX (performances e happenings), com inspirações nos tra-
balhos dos DJs, surgem os VJs, operando edições de vídeo em tempo 
real. com uma proposta de união entre arte e vida, esses artistas, ini-
cialmente trabalham na cena noturna, assim como os DJs, misturando 
as exibições de vídeos com músicas, enquanto o público dança e frui 
das imagens transmitidas. Diferente das primeiras obras citadas, os 
VJs não alcançam o status de produtores de artes em seus primeiros 
anos por estarem ligados ao entretenimento.  

As primeiras experiências nesse tipo de arte surgiram nos 
estados Unidos, em casas noturnas, como a casa de shows ritz, 
onde trabalhavam com projeções de imagens editadas e produzidas 
em tempo real; e o clube Peppermint Lounge, que contava com di-
versos monitores próximos à pista de dança exibindo programações 



88 PESQUISA EM ARTES VISUAIS: POÉTICAS, PROCESSOS CRIATIVOS E TEORIA E CRÍTICA DE ARTE 

alternativas e imagens mixadas ao vivo. o termo VJ (Video Jockey) só 
foi cunhado mais tarde, pela rede de televisão MTV, em referência aos 
apresentadores dos programas de exibição de videoclipes (GoNTiJo 
2013, p.51). Segundo Gontijo, há um conjunto de características co-
muns nos VJs que nos permitem identificá-los: 

[…] o VJ se apropria de trechos de outros trabalhos, e através da alteração 
da velocidade, das escalas cromáticas, de distorções, efeitos e justaposi-
ções cria novos significados demonstrando que as imagens carregam um 
amplo depósito de sentidos a espera de novas combinações. (GONTIJO, 
2013, p.54) 

Para Mello, os trabalhos dos VJs são: 

[...] como uma forma de contaminação entre a videoperformance, a vi-
deoinstalação e a arte ao vivo, são um tipo de manifestação que diz res-
peito à questão do rompimento da hegemonia do gosto contemplativo 
na arte, à inclusão de múltiplos pontos de vista e ao corpo em estado de 
deslocamento, inserido no contexto de significação do trabalho (MELLO, 
2008, p.154) 

Alguns destes trabalhos se apropriam de imagens, indo na 
contramão do corporativismo. empresas da indústria cultural se 
apropriam da cultura popular para a produção de seus conteúdos 
(JeNKiNS, 2009, p.241), e a partir da mesma dinâmica de se apro-
priar do que está pronto, muitos dos VJs sentem-se no direito de se 
apropriarem dessas imagens para a produção de seus próprios con-
teúdos, que estão na sua memória, na memória do espectador e na 
memória de suas máquinas. 

Lessing (2008, p.68) defende que as mídias contemporâneas 
produzem uma espécie de escrita vernacular semelhante à que havia 
no império romano, onde o latim era a língua oficial e inacessível e 
as demais línguas eram as vernaculares, frutos da cultura popular. os 
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consumidores da cultura midiática estão aprendendo a ler, escrever e 
se comunicar por essa linguagem, usando elementos dela (imagens, 
sons, vídeos, etc) para remixá-los e criarem seus próprios conteúdos. 
o Live cinema carrega em si, ainda um caráter mnemônico “tanto 
pela recuperação de imagens e de sons a serem reeditados quanto 
pela sensorialidade quanto pela sensorialidade que trabalha na fron-
teira entre a lembrança e o esquecimento” (oLiVeirA fiLHo, 2010, 
p.2). Desta forma surgem as primeiras experiências de vídeo mixado 
ao vivo, com uso: 

[...] de trechos de filmes experimentais, programas de TV, fotos e gráficos 
que, colocados em repetição (looping), sobrepostos e mesclados, compõe 
uma série de pulsações visuais que complementam as apresentações do 
DJ ou dos duos eletrônicos, tornando o evento uma experiência audiovi-
sual. (GONTIJO, 2013, p.57). 

“Death Valley Days” (1984), do grupo Gorilla Tapes é uma das 
primeiras experiências desse tipo, mixando diversas imagens midiáti-
cas de ronald regan e Margaret Tatcher. 

No Brasil, o precursor foi Alexis Anastasiou, conhecido como 
VJ Alexis, em 1999, influenciado pelo trabalho do grupo Kraftwerk, 
grupo que aborda em suas apresentações a simbiose entre o ho-
mem e a máquina (MeLLo, 2008, p.160). Alexis, após o início da dé-
cada dos anos 2000 influencia outros VJs, como Palumbo, Spetto, 
luiz duVa, além de coletivos como embolex, Bijari, feitoamãos/fAQ e 
Apavoramento (MeLLo, 2008, p.161). 

os trabalhos desses grupos estão ligados com uma poética da 
wired city (cidade conectada), em contextos urbanos onde a cidade 
já está impregnada pelas mídias. os VJs se dão nesse contexto urba-
no e é um reflexo dele, se apropriando destes fluxos informacionais 
e utilizando-os de forma crítica em suas produções (MeLLo, 2008, 
p.220). 
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o trabalho do grupo feitoamão/fAQ está intimamente ligado 
com a evolução do trabalho dos VJs, o Live cinema. o grupo cria 
ambientes imersivos para suas apresentações, que contam com en-
redo, performances cênico/musicais e múltiplas telas. estas obras 
muitas vezes requerem atenção do espectador, um retorno à con-
templação. este movimento de retorno à contemplação é fruto de 
uma série de anseios dos VJs. Na cena noturna, os espectadores 
não davam atenção completa aos trabalhos e, muitas vezes, havia 
uma hierarquia onde o VJ estava submetido ao DJ. com a demo-
cratização das mídias, surge uma série de softwares que ampliam as 
possibilidades artísticas dos VJs (GoNTiJo, 2013, p.63), além das 
influências que videoinstalações, performances e happenings exer-
ceram sobre vários destes artistas. Alguns dos VJs ansiando por re-
conhecimento artístico, acabam se unindo para criar festivais e mos-
tras onde cunham o nome Live cinema, o mesmo termo designado 
às exibições de cinema mudo que utilizavam música ao vivo. As per-
formances dessa modalidade não se prendem somente à exibição de 
imagens remixadas, contam também com uma série de outros ele-
mentos que dialogam com o vídeo editado em tempo presente. estes 
elementos vão desde arquitetura, coreografia, performance, música, 
etc. o Live cinema: 

[...] diz respeito à execução simultânea de imagens, sons e dados por 
artistas visuais, sonoros ou performáticos que apresentam suas obras 
diante da plateia. São apresentações onde a improvisação e o acaso fa-
zem parte de um processo que resulta na possibilidade de criação e vi-
vência, por parte do público, de uma experiência audiovisual expandida, 
agora mais do que nunca, também entendida como sensorial e imersiva. 
(LIVECINEMA, 2015, s/p.) 

É uma retomada do eterno presente da televisão broadcast, 
onde rompe-se o intervalo entre captura e manipulação do conteúdo, 
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que era uma premissa da televisão analógica em sua concepção 
(MAcHADo, 1997, p.68) e agora retorna no meio digital. 

Segundo Gontijo (2013, p.79), os elementos integrantes desse 
tipo de performance são a projeção, podendo esta ser espacial (pro-
jeção de luz) ou mídia-arquitetura (painéis de exibição que dialogam 
com a arquitetura); o tempo, dividido em real (relacionado às opera-
ções das máquinas), de improvisação (relacionado aos performers), 
e o loop (referente às repetições do vídeo); o espaço, distribuído em 
digital (tamanho dos arquivos), do desktop (o espaço da área de tra-
balho do computador), de performance (onde os performers se apre-
sentam), de projeção (onde a luz incidirá) e físico (que compreende o 
espaço total onde se dá a apresentação); a performance; e, por fim, 
o público. 

o Live cinema atualmente se divide, segundo Gontijo (2013, 
p.82) em três tendências, apesar de que elas não funcionam como 
regra, apenas como parâmetro, podendo cada obra conter mais de 
uma. São elas: o cinema do Banco de Dados, explorando elementos 
salvos na memória do computador; o cinema do circuito fechado, 
que trabalha com câmeras que captam imagens ao vivo; e o cinema 
Generativo, que cria imagens totalmente digitais. 

O Live Cinema na obra de Rodrigo Gontijo 

o artista, pesquisador e professor rodrigo Gontijo é, na atuali-
dade um dos maiores expoentes do Live cinema brasileiro. Seus tra-
balhos já foram apresentados em mostras e festivais tanto no Brasil 
quanto no exterior. São produzidos de forma coletiva ou em parce-
ria com outros artistas, dialogando com diversas linguagens, como 
desenho, música, performance, dança, etc. explora também a tec-
nologia para criar linguagens novas, como, por exemplo, o cinema 
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Generativo, que usa tecnologias das ciências da computação para 
criar imagens ao vivo (GoNTiJo, s/d). 

É impossível separar seu trabalho em categorias, uma vez que 
muitas linguagens e técnicas se misturam para a realização de cada 
trabalho. As tendências, que já foram citadas anteriormente, se mis-
turam em suas obras, com a participação de outros artistas de outras 
áreas que trazem novos elementos para incorporarem cada trabalho. 
Serão explorados aqui alguns de seus trabalhos mais representativos 
de cada uma das tendências. 

Futu Manu 

A obra “futu Manu”, criação de rodrigo Gontijo, Sergio Basbaum 
e Wilton Azevedo, apresentada na Vii Mostra Live cinema no oi 
futuro/rJ de 2014, é feita a partir do material bruto de um documentá-
rio realizado por rodrigo em 2005, cujo nome é “o escasso Ar de uma 
ilha”, “onde as imagens da catarse da briga de galos, jogo popular ti-
morense, tornam-se metáfora da violência vivida ao longo dos 25 anos 
de ocupação do Timor Leste pela indonésia” (GoNTiJo, 2014). 

As imagens deste material bruto são editadas ao vivo, junto à 
uma improvisação musical, criando uma nova obra independente do 
documentário. “novos aspectos das imagens documentais se reve-
lam, explicitando a multiplicidade de sentidos e a resiliência do real” 
(GoNTiJo, 2014). 

A tendência mais notável presente nesta obra é a do cinema de 
Banco de Dados, uma vez que arquivos salvos na memória do com-
putador são usados para uma reedição, onde estes são ressignificados 
criando novos diálogos entre diferentes imagens. Tais imagens são 
exibidas de forma improvisada dialogando com a improvisação reali-
zada pelos músicos, enquanto o público assiste de forma contempla-
tiva o desenrolar da performance.
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Figura 3. Registro da obra “Futu Manu”. Rodrigo Gontijo, 
Sergio Basbaum e Wilton Azevedo. Live Cinema. 2014. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?time_continue=65& v=6R3Sbz7Mpt8,  2016 

remixar essas imagens, aqui, é como usar caracteres de um 
texto já escrito para escrever outro, criando novos sentidos. As ima-
gens, os quadros, as luzes que elas emitem na projeção e no ambien-
te são como diferentes cores e misturas em uma paleta (LeSSiNG, 
2008, p.69). Nesta obra o remix extrapola o uso de imagens, sendo 
mescladas com textos e sons. 

STEPmotion 

A obra foi fruto de uma parceria de Karina Ka, Gabriel Spinosa e 
rodrigo Gontijo, apresentada na iV Mostra Live cinema no oi futuro/
rJ de 2011. Uma performance de dança improvisada foi executada 
e captada por câmeras de vigilância em circuito fechado, enquanto 
uma improvisação musical acontecia. As imagens captadas pela câ-
mera eram sobreimpressas, escurecidas, iluminadas ou simplesmente 
sumiam, escurecendo a sala enquanto a performer permanecia reali-
zando seu número de dança e os sons continuavam a serem emitidos 
pelos instrumentos musicais ou pela movimentação da bailarina ou da 
plateia. A obra propõe um diálogo entre o corpo e as tecnologias que 
o mediam no século XXi, opondo-se, assim, ao trabalho do fotógrafo 
eadweard Muybridge (GoNTiJo, 2011). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=6R3Sbz7Mpt8
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Figura 4. Registro da apresentação da obra “STEPmotion”.Rodrigo 
Gontijo, Karina Ka e Gabriel Spinosa. Live Cinema. 2011. 
Fonte: https://vimeo.com/29496019, 2011 

A tendência que mais se destaca nesta obra é a do cinema de 
circuito fechado, onde o artista edita ao vivo as imagens que também 
são captadas ao vivo. o corpo que está sendo filmado também está 
visível ao púbico, no espaço de performance. Aqui, Gontijo explora 
a simultaneidade do vídeo, a possibilidade de a imagem ser captada, 
tratada e transmitida em tempo real, onde os cortes não suprimem 
um intervalo de tempo, apenas mostra um outro plano (MAcHADo, 
1997, p.70). A imagem está presentificada, uma vez que o que importa 
neste tipo de obra não é obter um registro do que já se passou, mas 
sim editar em tempo real o que está acontecendo. 

[:a.cinema] 

Segundo Gontijo (2016) este trabalho busca os limites da sín-
tese da criação de imagem e som ao vivo, “tendo como referência o 
“flickering cinema” de Peter Kubelka, as cores orgânicas e psicodélicas 
do Joshua Light Show, as mandalas hipnóticas dos irmãos James e 
John Whitney, e a materialidade objetiva dos filmes do grupo fluxus”. 
As imagens são como uma partitura visual da música improvisada que 
a acompanha, causando impressões multissensoriais no espectador. 
o trabalho é uma criação coletiva dos artistas rodrigo Gontijo, Sérgio 
Basbaum e Dino Vicente. foi apresentado no ciNerAMA (SeSc 
campinas/ 2016); ciNe PerforMA (red Bull Station – São Paulo/ 

https://vimeo.com/29496019
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2016) e V congreso de internacional de Sinestesia, ciência y Arte 
(Alcala la real – espanha/ 2015). 

Figura 5. Registro da apresentação da obra “[:a.cinema]”. 
Rodrigo Gontijo, Sérgio Basbaum e Dino Vicente. 2011. 
Fonte: https://rodrigogontijo.com/portfolio/a-cinema/, 2016

A tendência que mais se relaciona com esta obra é o cinema 
Generativo, uma vez que muitas das imagens que aparecem nas pro-
jeções são criadas ao vivo por meio de softwares, embora também 
haja imagens de banco de dados que são mixadas ao vivo (desace-
leradas, aproximadas, com suas cores e luzes alteradas, etc). A músi-
ca criada ao vivo é uma mistura de sons digitais e analógicos, o que 
também dialoga com as imagens, algumas totalmente virtuais, des-
de a gênese, algumas captadas no mundo concreto e virtualizadas. 
como analisa Mello (2008) essa convergência entre digital e analógi-
co contraria a expectativa da pureza digital, da apologia à tecnologia, 
que seria uma busca pela ordem possibilitada pela criação de novas 
tecnologias. Nessas obras híbridas há uma subversão da ordem, há 
uma busca pelo desvio. As imperfeições são absorvidas, tanto as de 
ordem digital quanto as analógicas, pois o Live cinema se fundamen-
ta justamente nas imperfeições do improviso. 

Discussão 

A tecnologia sempre cria meios programados para facilitar, 
aprimorar ou corrigir o trabalho humano, mas a arte acaba criando 

https://rodrigogontijo.com/portfolio/a-cinema/
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subversões a essas finalidades. De acordo com Jenkins (2009) o de-
sign projetado pela indústria para os seus produtos possui restrições 
que, no máximo, permitem ao usuário ter interatividade com os mes-
mos. A arte contemporânea vem buscando desde a segunda metade 
do século XX romper com paradigmas que já não fazem mais sentido 
na contemporaneidade. o antigo modelo de arte que apenas pode 
ser observado, uma vez que o público não possui técnicas para pro-
duzi-las, foi sendo abandonado, já que máquinas foram criadas para 
produzirem imagens com um grau de correção impossível aos seres 
humanos. os artistas passaram a se apropriar das imagens já existen-
tes para ressignificá-las, ou até mesmo se apropriaram da máquina 
para reconfigurá-la. 

o live cinema nasce na convergência dessas duas tendên-
cias. Artistas se aproveitam a facilidade em se obter conhecimen-
to para reprogramar máquinas, criar softwares de edição e geração 
de imagens e o fazem de improviso, diante do público e/ou com ele. 
Utilizam-se, muitas vezes, de imagens já existentes, apropriadas por 
eles, para recombiná-las, criando novas obras. outras linguagens ar-
tísticas são absorvidas, pois as linguagens puras cada vez se tornam 
mais esgotadas, o que abre possibilidades para a experimentação de 
linguagens híbridas. 

As obras de rodrigo Gontijo são o reflexo do estado da arte na 
contemporaneidade. cada experimentação dentro de uma linguagem 
que já vem criando sua própria identidade abre possibilidades novas, 
tornando-a cada vez mais ampla e borrando suas fronteiras. 
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Arpazia:  
ilustrando uma obra autoral
Arpazia: illustrating an authorial work

Isabela Aparecida de Sousa Almeida
Thaís Regina Ueno Yamada

Introdução

existem algumas funções provenientes da relação entre texto e 
imagem dentro de um livro infantojuvenil, como a de instigar a leitura, 
a de criar uma identidade visual para obra, a de ajudar na interpreta-
ção na fase de alfabetização, entre outras. 

Neste trabalho, a imagem foi inserida dentro da narrativa no 
formato de um livro com ilustrações, manifestação em que o texto é 
predominante em relação à imagem e melhor definido por: 

Obras que apresentam um texto acompanhado de ilustrações. O texto é 
espacialmente predominante e autônomo do ponto de vista do sentido. O 
leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a narrativa. 
(LINDEN, 2018, p.24)

Dentro do projeto, as ilustrações aparecem de forma “isolada” 
pela definição de Sophie Van Der Linden, logo que se dispõem se-
paradas umas das outras no contexto narrativo. São empregadas em 
momentos específicos com o intuito de destacar e ilustrar cenas de 
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impacto e com o objetivo de alimentar a curiosidade pela narrativa 
como um todo. 

outro fator de escolha deste formato foi sua proximidade com 
o de obras clássicas da literatura mundial, como “Alice no País das 
Maravilhas”, escrita por Lewis carroll e publicada pela primeira vez 
em 1865, sendo esta obra a maior referência para pesquisa. 

o projeto teve como objetivo produzir uma série que apresen-
tasse a identidade visual da narrativa “Arpazia”, definindo uma paleta 
de cores delimitada e característica, além de cenários e personagens.

A técnica escolhida para execução foi a aquarela, devido ao do-
mínio em relação ao material, além também de suas particularidades 
e características como instrumento artístico. o Livro não foi ilustrado 
por inteiro, tendo por volta de cinquenta por cento do texto utilizado.

Sobre Arpazia

“Arpazia” é um projeto pessoal de longa data, e ainda não está 
concluído. foi inspirado por obras de fantasia, principalmente por 
“Alice no país das Maravilhas” e seus elementos nonsense1.

o título é uma palavra sem significado no dicionário de língua 
portuguesa; sua fonética lembra ao da palavra “aprazia”, o mesmo 
que agradar. foi criado a partir do termo em italiano “Pazzo”, louco 
em português. A escolha do nome se relaciona ao universo mágico e 
delirante onde majoritariamente a narrativa se desenvolve.

Na aventura, o jovem Bhanu acorda na manhã de seu aniver-
sário e é surpreendido por um envelope contendo uma passagem de 

1 Nonsense, palavra de origem inglesa que pode ser traduzida por “absurdo, 
sem sentido”. Se tornou popular no século XIX, sendo caracterizado por 
humor e crítica social. 
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trem. Hipnotizado e acreditando ser um presente de sua família, ar-
ruma rapidamente seus pertences e corre em direção à estação para 
pegar o trem que sairia às oito horas da manhã em ponto, sem ao 
menos saber o destino de sua viagem e muito menos das aventuras 
que lhe aguardavam no estranho mundo de “Arpazia”. 

A partir do momento que Bhanu embarca, ele deixa seu mun-
do natural e passa a viver uma série de eventos estranhos a sua con-
cepção de normalidade, no caminho ele vivencia desafios, provações, 
cresce como pessoa e se aproxima de personagens que serão funda-
mentais em sua jornada em busca de casa.

A aventura de Bhanu se enquadra no arquétipo de um mono-
mito, ou jornada do herói, que segundo James Joyce em sua obra “o 
herói de mil faces”, se caracteriza em um elemento cíclico comumen-
te presente em mitos, sendo dividido em: partida, iniciação e retorno. 

Os primórdios do livro com imagens para crianças 

o objeto livro com os aspectos que conhecemos hoje teve 
suas primeiras manifestações em roma, no século i da era cristã, e 
ficou conhecido como códice; segundo W. Martins (2001), o códice 
era um manuscrito com folhas unidas no dorso e envolto por uma 
capa geralmente confeccionada em couro. este formato de enca-
dernação foi amplamente utilizado na idade Média, sendo produzi-
do restritivamente nos monastérios como um dever monástico de 
grande importância. Neste contexto surgiram as iluminuras e as mi-
niaturas, produzidas pelos ornamentadores em uma das etapas de 
confecção de um livro, e por meio delas, texto e imagem começa-
ram a dividir espaço; segundo W. Martins (2001) neste momento as 
imagens foram utilizadas com fins de decoração e nem sempre pos-
suíam ligação ao texto que as acompanhavam. 
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Aos poucos a produção de livros foi se desenvolvendo; as téc-
nicas tipográficas apareceram na china por volta do século ii. Na 
europa os primeiros registros datam do século Xiii. No século XV, as 
impressões tabulares ganham espaço, nessa forma de reprodução, as 
letras e as imagens eram gravados em uma placa de madeira e a pá-
gina inteira podia ser impressa. 

em 1455, Gutenberg desenvolveu a prensa de tipos móveis, o 
que revolucionou a produção e a disseminação de livros e textos, an-
tes muito restritos a algumas camadas da sociedade. essa revolução 
foi fundamental para a introdução da imagem no livro em maiores 
demandas. 

em relação ao livro destinado ao público infantil, uma das pri-
meiras obras notoriamente lembradas é o livro didático “Orbis Pictus” 
(o mundo das imagens), de Jan Amos comenius, publicada em 1675. 
Antes mesmo, já existiam os Chapbooks, livretos de encadernação sim-
ples, geralmente formados por folhas dobradas em várias partes; pos-
suíam contos populares, cantigas e desenhos impressos por xilogravura, 
eram baratos e traziam entretenimento, além de propagar informações 
nas camadas menos favorecidas da sociedade marcada por grande de-
sigualdade na época; não eram desenvolvidos necessariamente para as 
crianças, mas, acabavam contemplando este público de alguma forma. 

No século XViii o mercado de livros começou a se expandir e 
os conteúdos infantojuvenis passaram a ser mais explorados; surgi-
ram obras como “The Child’s New Play-thing” (o novo jogo da crian-
ça) de Mary cooper; “A Little Pretty Pocket-Book, intended for the 
Amusement of Little Master Tommy and Pretty Miss Polly” (Um lindo 
livrinho de bolso: destinado para a instrução e diversão do pequeno 
mestre Tommy e da linda senhorita Polly), de John Newbery; entre 
outros títulos.

No século XiX a produção de livros infantis se aprimorou ain-
da mais. Segundo rui de oliveira (2008) pelo advento da revolução 
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industrial, que aumentou o nível de tecnologia de produção de uma 
série de itens. com isso houve o aparecimento da classe operária e o 
estabelecimento do aspecto educacional. 

com a criação de técnicas de impressão mais eficazes, imagens 
em duas cores puderam ser reproduzidas e materiais foram substituí-
dos por versões mais acessíveis (por exemplo encadernação de couro 
por tecido), as capas puderam passar a ser mais adornadas e com de-
senhos, que antes apareciam apenas no miolo do livro, e logo produ-
tos mais criativos começaram a aparecer no mercado.

Um exemplo disso foram as “Juveniles libraries” (bibliotecas ju-
venis), do editor John Marshall, que constituem em caixas de madei-
ra caracterizadas como estantes de biblioteca, cujo interior era re-
pleto com pequenos livros com temas diferentes para cada uma das 
edições.

Figura 1. Juveniles libraries. John Marshall.1800.
Fonte: http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/miniature-libraries/. Acesso em: 06 ago. 2021.

com a indústria crescente, a inovação das técnicas de impres-
são e o advento da fotografia, foi possível a realização de reproduções 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/miniature-libraries/


103ArPAZiA: iLUSTrANDo UMA oBrA AUTorAL

mais fiéis dos trabalhos originais. Neste contexto, os ilustradores de 
livros começaram a ser reconhecidos.

A introdução da imagem dentro do livro foi feita manualmen-
te com as iluminuras, quando passou a ser executada através de xi-
logravura (impressão realizada por meio de uma matriz entalhada na 
madeira), e depois foi feita em talho doce (impressão feita através de 
uma matriz de metal), que possibilitou a reprodução de imagens com 
mais de uma cor.

Antes do surgimento do livro ilustrado moderno e de seus mais 
variados formatos, os livros com ilustrações eram o modelo mais po-
pular de relação texto e imagem. Nesta abordagem, a imagem geral-
mente ocupa uma página inteira, ou aparece em recortes envoltos 
por texto. Um exemplo clássico é “Alice no país das Maravilhas” em 
suas primeiras versões ilustradas. 

Figura 2. “Alice no país das maravilhas”. De Lewis Carroll, 
com ilustrações de John Tenniel. 1865. 
Fonte: https://www.slv.vic.gov.au/get-involved/first-edition-alices-adventures-wonderland. Acesso em: 06 ago. 2021.

https://www.slv.vic.gov.au/get-involved/first-edition-alices-adventures-wonderland
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Desde então o livro foi se modificando, novas técnicas de im-
pressão e reprodução de imagens foram surgindo, um número varia-
do de cores puderam ser impressas, o que permitiu com que os ar-
tistas tivessem maior liberdade de explorar técnicas e ferramentas; a 
diagramação mudou e novas formas de entender o livro apareceram 
no mercado, como uma própria resposta à necessidade de diferentes 
públicos e diferentes projetos e fazeres artísticos. 

As relações entre texto e imagem

Sophie Van der Linden em sua obra “Para ler o livro ilustrado” 
(2018) apresenta definições para as interações entre texto e ima-
gem, além de abordar os vários formatos de livros e as amplas fun-
cionalidades da ilustração. ela define em três as relações de convi-
vência texto/imagem. 

• Na relação de redundância o texto e a imagem trazem uma 
mesma mensagem no que diz respeito à interpretação da 
narrativa. 

• Na relação de colaboração, a interpretação da narrativa de-
pende da união entre os dois signos.

• e na relação de disjunção, texto e imagem coexistem dentro 
de um mesmo espaço (livro) porém não completam e nem 
discordam um do outro.

em relação ao livro com imagens, Linden diferencia em varia-
dos formatos, sendo eles:

• Livro com ilustrações, forma mais clássica do livro com 
imagens, onde o texto é predominante em relação à ima-
gem, e um não depende do outro para o desenrolar da 
narrativa, as imagens geralmente aparecem isoladas. 
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• Livro ilustrado, neste formato a imagem é predominante 
em relação ao texto, sendo ele muitas vezes inexistente; 
neste caso a imagem possui maior poder narrativo e ela 
por si só consegue trazer informações importantes para a 
interpretação da obra como um todo.

• Primeiras leituras, formato que está entre um romance e 
um livro ilustrado, muito utilizado na fase de alfabetização. 
costuma ter predominância de imagens que auxiliam a in-
terpretação do pouco texto presente.

• Histórias em quadrinhos, relação de colaboração onde 
imagens sequenciais são acompanhadas por balões ou 
caixas de texto, uma necessita da outra para fins de inter-
pretação narrativa.

• Livros Pop-up, livros interativos que possuem proje-
ções feitas quase sempre de dobraduras, que se revelam 
quando o livro é aberto ou manuseado de determinada 
maneira. 

• Livro brinquedo, estilo onde é comum a presença de ele-
mentos de universo lúdico, como texturas, fantoches, jo-
gos, entre outras formas interativas, estas ferramentas são 
úteis para alimentar a curiosidade e experiência narrativa. 

• Livros interativos, categoria que o leitor tem a possibilida-
de de executar atividades, no próprio livro ou no ambiente 
a sua volta, como colagens, desenho, recortes e escrita. 

• e livros imaginativos, formato onde a imagem tem o maior 
poder narrativo, a história é contada através do próprio 
cenário, dos objetos representados e das personagens. 
Nem sempre possuem texto. 

Dentro de todos os exemplos, um elemento é presente inde-
pendente de qual maneira está sendo abordado, a ilustração, a qual se 
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define por uma imagem que acompanha um texto, e segundo Linden, 
também possuem diferentes funções.

• imagens isoladas, são aquelas onde uma não depende 
da outra para criar uma relação de interpretação narrati-
va dentro do texto; formato mais comum dos livros com 
ilustrações.

• imagens sequenciais, neste caso elas necessitam uma das 
outras para a coerência narrativa, vistas, portanto, em livros 
ilustrados ou livros imaginativos.

• e por último, imagens associadas, são aquelas que possuem 
uma relação de proximidade plástica, visual, e não necessa-
riamente narrativa.

A imagem por si só já carrega uma série de elementos cabí-
veis de interpretação. olhando para uma pintura, uma fotografia, 
uma ilustração; é possível identificar objetos, lugares, personagens, 
expressões; fazer uma leitura daquela imagem através do que ela 
entrega. 

Toda imagem tem uma história para contar. Essa é a natureza narrativa 
da imagem. Suas figurações e até mesmo formas abstratas abrem espaço 
para o pensamento elaborar, fabular e fantasiar. A menor presença formal 
num determinado espaço já é capaz de produzir fabulação e, portanto, 
narração. (FITTIPALDI, 2008, p. 103)

Dentro do texto, as imagens desempenham diferentes funções, 
segundo Sophie Van der Linden:

• função de repetição, quando a imagem não traz nenhuma 
informação adicional em relação ao texto, mas sim repete o 
que já dito pelo mesmo.

• função de seleção, neste contexto a imagem traz um nú-
mero específico de informações presentes no texto, não o 
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traduzindo por completo, logo os dois signos possuem uma 
quantidade de informações diferentes.

• função de revelação, a relação entre o texto e a imagem é 
que promove sentido a narrativa, sendo indispensável. 

• função completiva, um signo completa o outro, e essa rela-
ção é fundamental para perfeita compreensão da narrativa.

• função de contraponto, quando texto e imagem trazem in-
formações distintas. 

• função de ampliação, texto e imagem possuem autonomia, 
porém não criam informações conflitantes. 

Percurso Metodológico

A pesquisa se classifica como um projeto em artes, de aborda-
gem qualitativa e exploratória, cuja elaboração só foi possível através 
do levantamento de material bibliográfico, que possibilitou definir qual 
formato de texto imagem seria construído, além de conhecer melhor 
a história do livro como objeto e entender suas várias formas, mani-
festações e públicos. 

Antes mesmo da busca de material teórico, várias obras literá-
rias foram fundamentais para construção da narrativa “Arpazia”. A ins-
piração veio da leitura de contos de fadas clássicos, obras como “Alice 
no país das Maravilhas” (1865) e sua sequência “Alice através do es-
pelho e o que encontrou por lá” (1671); “o maravilhoso mágico de oz” 
(1900); “As crônicas de Nárnia” (1950 – 1956), entre outros títulos.

o interesse não só de escrever, mas também de ilustrar livros 
foi inspirado pelas obras de Beatrix Potter, autora do célebre “A his-
tória de Pedro o coelho” (1901). Suas narrativas são atemporais e 
cativantes, com ilustrações ricas e delicadas produzidas pela própria 
autora.
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As referências visuais de início foram variadas, porém, pela ne-
cessidade de elaborar uma identidade coerente e próxima do estilo 
pessoal, a lista de possibilidades necessitou se estreitar, se concen-
trando mais no trabalho de alguns artistas contemporâneos, mesmo 
mantendo alguns elementos da ilustração literária clássica, como o 
formato sendo de um livro com ilustrações, com imagens isoladas de 
função seletiva.

Duas referências visuais se destacaram: uma delas é a artista 
alemã ira Sluyterman, mais conhecida por iraville. Seu trabalho abor-
da temas como natureza, paisagens, arquitetura e figuras femininas, 
com uma paleta de cores onde há predominância de tons terrosos e 
encorpados; suas obras são detalhadas e com uma atmosfera coti-
diana, as técnicas utilizadas são variadas, incluindo aquarela, guache 
e lápis de cor

outra grande referência foi a ilustradora finlandesa Heikala; a 
artista utiliza muito nanquim e aquarela, e seu trabalho possui uma 
paleta de tons terrosos e pastéis. Alguns elementos de suas obras 
são natureza, figuras femininas, cultura japonesa e cenas envolvendo 
eventos mágicos e fantásticos. 

Várias animações também foram fontes ricas de inspiração para 
construção de uma identidade visual. Pode-se destacar os estúdios 
Disney, com seu grande acervo de animações sendo muitas delas re-
leituras e adaptações de contos de fadas clássicos. e o Studio Ghibli, 
estúdio de animação japonês fundado em 1985, produzindo desde en-
tão fantásticos longas-metragens; seu universo ficcional é fabuloso 
e apresenta narrativas encantadoras e mágicas, cenários ricamente 
caracterizados, além de personagens bem construídos e presença fe-
minina forte. 
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Produção autoral

Todo o acervo de referências das mais variadas linguagens foi 
fundamental para construção da etapa prática, que se iniciou com ex-
perimentações envolvendo técnicas diferentes, além de estudos de 
personagens, cenas, objetos e elementos. Assim foi possível delimitar 
a paleta de cores, além de escolher a técnica de execução.

Para produção da série ilustrada, a narrativa necessitou de al-
gumas delimitações, visto que a proposta era produzir uma amostra 
da identidade visual de “Arpazia”, e levando em consideração que esta 
não se encontrava concluída. Um trecho com aproximadamente me-
tade do livro foi recortado, e dentro dele cenas escolhidas por critério 
de gosto ou impacto narrativo, totalizando uma série com quinze ilus-
trações mais material visual auxiliar criado para fins de diagramação.

A paleta de cores se modificou no decorrer da elaboração da 
fase prática; no início a escolha foi de tons quentes que remetiam ao 
pôr do sol, onde o laranja era a cor predominante. A paleta foi ex-
traída de algumas imagens obtidas de derivas fotográficas, e aplicada 
em uma série de estudos, como observado no exemplo da figura 3. A 
paleta inicial era agradável e alegre em um trabalho isolado, mas, se 
tornava cansativa quando incorporada em um projeto mais extenso; 
então foi modificada para tons mais frios e com maior predominância 
de azul petróleo, de roxo e magenta; o laranja ainda se manteve pre-
sente, porém em detalhes sutis (figura 4). 
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Figura 3. Paleta de cores inicial. Captura de tela do 
aplicativo online Adobe Color CC. 2019. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Figura 4. Paleta de cores final. Captura de tela obtida de 
paletas de cores construídas no Adobe Color CC, 2019. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

os estudos iniciais foram traçados em skethbooks, e feitos com 
lápis grafite tradicional, grafite colorido, canetas e lápis de cor. estes 
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estudos serviram para delimitar os aspectos mais importantes das ce-
nas que seriam representadas. Uma abordagem de enquadramento, 
foi colocar todas as imagens como se estivessem do ponto de vista 
do protagonista Bhanu, como representações do que ele está ven-
do ou imaginando. A única ilustração em que ele aparece é a em que 
está dormindo e podemos ter uma visão superior da personagem dei-
tada, arremetendo a ideia de que quando dormimos abandonamos 
nosso corpo e viajamos para o mundo dos sonhos, então é como se 
ele estivesse se vendo (figura 5h).

Após alcançar os resultados esperados e chegar em uma ver-
são final dos rascunhos que serviram de base para as pinturas, os es-
tudos foram transferidos para o papel adequado de alta gramatura e 
a aplicação da tinta foi realizada com a utilização de variadas técnicas 
de aquarela, incluindo molhado sobre molhado, onde o papel é ume-
decido com água limpa e sobre essa camada aplicada a tinta com o 
pincel bem carregado de pigmento diluído; e molhado sobre seco, 
quando a tinta é aplicada sobre o papel seco, estando ela bem diluída 
ou não (figuras 5 e 6).
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Figura 5. a) Capítulo: Um ano a mais ou um ano a menos; b) Capítulo: 
Um lugar chamado Arpazia, só Arpazia sem sobrenome; c) Capítulo: As 
peças do porco palhaço; d) Capítulo: O ventríloquo que batia palmas; e) 
Capítulo: O ventríloquo que batia palmas; f) Capítulo: O homem árvore; g) 
Capítulo: A cidade dos livros; h) Capítulo: O garoto chamado Bhanu. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019
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Figura 6. i) Capítulo: O sapo Frank e seu caldeirão de sopa; j) Capítulo: O sapo 
Frank e seu caldeirão de sopa; k) Capítulo: O sapo Frank e seu caldeirão de 
sopa; l) A cidade das piadas sem graça; m) Capítulo: A cidade dos Orictéropos; 
n) Capítulo: A montanha Branca; o) Capítulo: Sob a lua; p) Padronagem. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019

As aquarelas foram produzidas em pequenas dimensões, sendo 
a medida escolhida 12 cm x 16 cm. os materiais utilizados foram man-
tidos em todo percurso, não mudando nem a marca, gramatura e tex-
tura do papel, assim como também foram mantidas as mesmas tintas 
em toda elaboração das pinturas.

Alguns materiais auxiliares foram empregados, como as fitas 
adesivas que delimitaram as margens, máscara para aquarela, para 
isolar pequenas áreas, e limpa tipos, que ajudaram a deixar as marca-
ções de lápis mais suaves e menos aparentes sob camadas transpa-
rentes de tinta. 
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Após a conclusão da série de ilustrações, surgiu a questão de 
como esta seria apresentada ao público. Uma das possibilidades foi 
a realização de uma exposição com os trabalhos emolduradas e po-
sicionadas na ordem cronológica da narrativa; porém, alguns fatores 
fizeram com que esta opção fosse descartada, como a dificuldade 
de transporte e a indisponibilidade de local para o evento. 

outra possibilidade foi dar acesso à banca a reproduções im-
pressas em alta qualidade, para que pudessem ter uma experiência 
mais tátil, porém a opção pareceu muito simples. Sendo a ideia do 
projeto criar uma série de ilustrações que seriam incorporadas em 
um livro, a melhor forma foi produzir uma amostra impressa e dia-
gramada de forma que possibilitasse demonstrar como ficaria o livro 
finalizado. 

A diagramação foi realizada por Ariel ono e cuidadosamente 
pensada a somar na construção da identidade visual, trazendo ele-
mentos como textura de papel para aquarela no fundo das páginas 
com texto, arabescos envolvendo os números da paginação e folha 
de guarda com padronagem. As imagens foram posicionadas à es-
querda e o texto a direita; o livro foi diagramado no tamanho 138 
mm x 200 mm para ser impresso e encadernado em tamanho A4 
(figura 7).
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Figura 7. Diagramação. Ariel Ono. Captura de tela do corpo 
do texto feito no programa Adobe InDesign. 2019. 
Fonte: ARIEL ONO, 2019

No começo, o objetivo era que a impressão fosse realizada em 
um papel mais texturizado e fosco, próximo ao utilizado para a reali-
zação da série de ilustrações, mas, por questões técnicas, como a ab-
sorção excessiva que alguns papéis tem da tinta da impressão, ou a 
demora para secagem, esse desejo necessitou ser deixado de lado, e 
o projeto foi impresso em papel couché de alta gramatura, que possi-
bilitou uma boa utilização das folhas frente e verso além da qualidade 
das cores das imagens.

o livro foi impresso com capa dura, em um tom sólido de roxo 
e com o título “Arpazia” em branco. Um dos objetivos era de que o li-
vro pudesse ter uma segunda capa em papel kraft, inspirado em algu-
mas encadernações elaboradas, como a do art book “Cozy Day: The 
art of Iraville”; mas, por conta de dificuldades técnicas a segunda capa 
teve que ser adaptada e foi substituída por uma envelope em algodão 
cru, fechado por um laço preso a ilhoses.
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Para a ornamentação, foi realizado um estêncil de uma mão e 
uma estrela, desenvolvido para o projeto. A aplicação foi realizada 
com tinta de tecido diluída em água, e a matriz foi recortada em uma 
folha plástica de gramatura alta (figura 8). 

Figura 8. Processo de fabricação da segunda capa. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019

A série final contou com quinze ilustrações de cenas específi-
cas, mais duas pequenas ilustrações produzidas para possíveis deta-
lhes de diagramação e produção de material extra, e uma padrona-
gem, que foi empregada na folha de guarda do livro. 

fora a capa em tecido, foram desenvolvidos marca-páginas ar-
tesanais em aquarela e adesivos, que foram distribuídos aos presentes 
na banca. 
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Considerações finais

o processo de execução do projeto foi solitário, particular e 
marcado por algumas dificuldades e inseguranças. Permitir que outras 
pessoas tivessem acesso a uma obra autoral inacabada e pessoal foi 
uma grande barreira, assim como conseguir representar através de 
imagens toda a estética e o universo de um livro.

Nos aspectos práticos uma das dificuldades foi sair da zona de 
conforto e explorar de maneiras novas técnicas que pareciam habi-
tuais, detalhes simples como remover os contornos marcados em 
nanquim e aproveitar melhor as possibilidades oferecidas pela aqua-
rela, assim como sugerido pela orientadora do projeto.

com a orientação e ajuda técnica necessária, o projeto, que ti-
nha como objetivo a construção de uma série de ilustrações que atri-
buíssem uma identidade visual a narrativa autoral “Arpazia”, conse-
guiu concretizar seus anseios. 
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Giverny em mim: estudos poéticos 
a partir da obra de Claude Monet
My Giverny: poetics studies from the work of Claude Monet

Rebeca Desyre Nuan do Prado Queiroz Tinoco
Joedy Luciana Barros Marins Bamonte

Monet e Giverny 

claude Monet (1840-1926) foi um dos mais célebres pintores 
impressionistas do séc. XiX e XX. Nascido na frança viveu a maior 
parte de sua vida em seu país natal, mudando-se diversas vezes. 
entretanto, foi em 1883 eu o artista encontrou seu paraíso, em uma 
propriedade com mais de dez mil metros, na confluência dos rios epte 
e Sena, a pouco mais de sessenta quilômetros de Paris, onde fez seu 
grande jardim. em Giverny preparou seu precioso cenário, o qual se-
ria sua inspiração para diversas séries de pinturas.
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Figura 1. Flor de Iris no Jardim de Monet, Claude Monet, 
Óleo sobre tela, 81,6cm x 92,6cm, 1900. 
Fonte: https://fineartamerica.com/featured/irises-in-monets-garden-at-giverny-claude-monet.html, 2021

Monet nunca teve uma vida financeira estável, mas no período 
em questão, vendas regulares possibilitaram a compra da proprieda-
de, que cresceu no decorrer dos anos com aquisições de terras ao 
redor. ele caminhava pelo campo observando a natureza, não sen-
do uma presença bem-vinda pelos vizinhos, que chegavam a tirar 
vantagem da situação ao cobrarem “taxas” do artista ou destruindo 
composições como montes de feno, para que não fossem pintados. 
Quando o lago com plantas exóticas estava sendo planejado, chega-
ram a alegar que a vegetação poderia danificar as roupas que eram 
lavadas na água do rio. 

https://fineartamerica.com/featured/irises-in-monets-garden-at-giverny-claude-monet.html
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Figura 2. Bridge over Water-Lily Pond, Claude Monet, 
Óleo sobre tela, 92,7cm x 73,7cm, 1899.
Fonte: https://www.claude-monet.com/the-water-lily-pond.jsp, 2021

A despeito de todas as dificuldades, Monet e Alice, sua espo-
sa, conseguiram transformar seu pomar de macieiras no lindo jardim 
que fez história. com os temas a serem registrados em mente, ele 
escolhia cada uma das plantas por aparência e posição na natureza. 
refletindo um gosto inconfundível pelo inusitado, muitas das plantas 
do jardim (algumas importadas de outros países), estavam sendo cul-
tivadas há pouco tempo na frança. o pintor tornou-se parte do jar-
dim e o jardim, dele. Dias dias de sol eram como a vida para ele, en-
quanto os de chuva, motivo para deitar-se triste e deprimido. 

o principal objetivo de claude Monet não era identificar cada 
espécie e variedade de flores em suas pinturas. ele nunca foi meticu-
loso nos detalhes botânicos, sem a preocupação de identificar rosas, 
papoulas e mais tarde, ninfeias, em suas representações. flores eram 
portadoras da luz e um banquete para os olhos. 

https://www.claude-monet.com/the-water-lily-pond.jsp
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A casa em Giverny era grande e espaçosa para toda a família, 
porém de estilo simples comparada às casas construídas na época. 
em pouco tempo, foi coberta por heras e rosas trepadeiras.

Figura 3. Main Path through the Garden at Giverny, Claude 
Monet, Óleo sobre tela, 89,5cm x 92,3cm, 1902. 
Fonte: https://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/artist/image/claude-
monet/151/1/567687/a-pathway-in-monet%27s-garden-giverny-1902/index.htm, 2021

Políticos e diplomatas visitavam Giverny, também coleciona-
dores americanos e aristocratas japoneses e, claro, seus amigos de 
longa data: renoir, Pissarro, e sobretudo Georges clemenceau - que 
serviu como primeiro-ministro da frança de 1906 a 1909 e, nova-
mente de 1917 a 1920. 

Apesar de suas amizades políticas influentes, Monet manti-
nha distância de honras conferidas pelo estado, recusando a cruz da 
Legião de Honra em 1888 e a entrar para o instituto da frança em 
1920. Mas, isso não evitou que colecionadores e admiradores de seu 
trabalho fossem atraídos, chegando-se a ser estabelecida uma colô-
nia de artistas americanos conhecidos como “givernistas”. 

https://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/artist/image/claude-monet/151/1/567687/a-pathway-in-monet%27s-garden-giverny-1902/index.htm
https://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/artist/image/claude-monet/151/1/567687/a-pathway-in-monet%27s-garden-giverny-1902/index.htm
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o artista francês fez por opção nunca ensinar. ele se conten-
tava em incentivar os jovens artistas a usarem seus olhos e a estu-
darem a natureza. Também logo sentiu que a fama estava exigindo 
muito dele, adquirindo assim uma reputação de ser extremamente 
temperamental.

Figura 4. Lagoa em Giverny.
Fonte: https://www.french-gardens.com/gardens/monetsgarden.php, 2021

Monet se levantava cedo e costumava se sentar debaixo de um 
grande guarda-sol branco com inúmeros painéis ao seu redor, come-
çados em diferentes períodos do dia. Assim, seus registros variavam 
conforme o tempo e a luz, sob seu agir silencioso e concentrado, al-
ternando períodos de grande produtividade com tempos de profunda 
depressão.

https://www.french-gardens.com/gardens/monetsgarden.php
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Figura 5. Mapa de Giverny.
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/23151385555323677/, 2021

No início da década de 1890, ao adquirir uma área abaixo de 
sua casa com sete mil e quinhentos metros quadrados (separada de 
sua propriedade pela linha ferroviária), o artista agregou a seu terre-
no, um jardim aquático a partir de um curso d’água que por ali passa-
va. Posteriormente, contratou um jardineiro somente para cuidar des-
te jardim e de suas ninféias que ali cresciam (para cuidar do restante 
do jardim, contava com mais cinco profissionais). o jardim aquático 
e sua lagoa vieram a proporcionar o tema de suas obras durante os 
trinta anos seguidos. De grandes composições de paisagens, seções 
da superfície da água passaram a ser pintadas, tendo o céu somen-
te como um reflexo agora, e não mais a área que surgia no topo das 
obras. Suas imagens do lago eram como paisagens tiradas dos hori-
zontes e refletidas na água.

https://br.pinterest.com/pin/23151385555323677/
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Figura 6. Water-Lilies, Claude Monet, Óleo sobre tela, 200,5cm x 201cm, 1916.
Fonte: https://www.allposters.com/-sp/Water-Lilies-1916-Posters_i8867203_.htm, 2021

Apesar de trabalhar ao ar livre a maior parte do tempo, a maio-
ria das pinturas de Monet eram finalizadas em seu atelier. Nem mes-
mo os trabalhos que representam a lagoa e o jardim aquático foram 
pintados exclusivamente ao ar livre. A diferença entre essas obras 
das produzidas anteriormente está na facilidade em que podia cap-
tar a luminosidade sobre a paisagem no momento e horário que qui-
sesse, indo até a lagoa sempre que desejasse, concedendo novas 
interpretações.

Descobrindo-me no processo criativo

Durante minhas leituras e pesquisas plásticas, passei a apro-
fundar-me sobre meu processo de criação e, ao estudar a arte e 
a vida de claude Monet, pude me reconhecer ao aprender com a 

https://www.allposters.com/-sp/Water-Lilies-1916-Posters_i8867203_.htm
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poética do artista. Apesar de haver tantas distinções entre mim e ele, 
encontrei-me em algumas semelhanças entre nós.

cresci em uma pequena cidade no interior paulista, chamada 
Guarantã, localizada a 405 km da capital paulista. Guarantã é muito 
pequena e rural, o que me permitiu sempre conviver com animais de 
todas as espécies, sendo algo muito natural para mim. Ali, minha fa-
mília possui uma propriedade na qual são criadas galinhas para a pro-
dução de ovos e, devido à familiaridade com o ambiente, despreten-
siosamente descobri Guarantã como minha Giverny. 

Figura 7. Plantação de amendoim na Fazenda Santa Maria em Guarantã.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 8. Meu irmão e eu em um bebedouro pecuário 
na fazenda Santa Maria em 1997.
Fonte: TINOCO, 2021

cresci com liberdade. Minha infância se deu em meio aos ani-
mais e plantas, sempre livre para me sujar e brincar. No local onde 
está a fazenda de minha família, há uma lagoa que muito despertou 
meu interesse para começar a pesquisar sobre os trabalhos de Monet, 
fazendo-me lembrar de seu jardim aquático como uma grande inspi-
ração para começar meus trabalhos. 

A lagoa fica no meio da fazenda, em uma parte denominada 
Santa Vitória. Ao registrar a paisagem em uma foto, lembrei-me do 
texto de José Américo Motta Pessanha (1932-1996) no prefácio do 
livro “o Direito de Sonhar” (1994), de Gaston Bachelard (1884-1962). 
Seguindo os devaneios-reflexões de Bachelard, liberando nossas pró-
prias reflexões e nossos próprios devaneios, segundo Pessanha, per-
cebemos porque uma ninféia pintada por Monet é “um instante no 
mundo”. Nessas palavras, à beira da lagoa na fazenda Santa Vitória 
em Guarantã, senti que naquele momento eu estava fotografando 
meu instante, minha realidade, em meu mundo.
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Figura 9. Lagoa na Fazenda Santa Vitória em Guarantã.
Fonte: TINOCO, 2021

No percurso de meu processo de criação, procurei mostrar os 
animais que mais convivi durante toda a minha vida, principalmente as 
aves e os cavalos. como Monet, nos detalhes que mais me chamaram 
a atenção, a vegetação era minha lagoa, e os animais, minhas ninfeias. 

fiz minhas obras, em sua maioria, em aquarela. identifico-me 
com o material por sua instabilidade em contato com a água, fazendo 
do resultado sempre uma agradável surpresa. 

Para começar a produzir, a fotografia constituiu minha primeira 
ferramenta. Saí com minha câmera para obter as imagens que gosta-
ria de reproduzir depois. registrei os mais diversos animais em minha 
jornada, sem objetivo específico. Guiada por meus instintos, apenas 
fiz os enquadramentos e observei a natureza ao meu redor. os ani-
mais com os quais mais convivi e que sempre estiveram presentes em 
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minha vida foram aparecendo naturalmente e capturados pela objeti-
va. Na fazenda, registrei desde um pequeno pardal sob minha janela 
até um belo tucano e um majestoso gavião carcará. 

De outras maneiras, mas não menos importantes, chamaram-
-me atenção as galinhas da granja, presentes em minha vida desde 
pequena. Precisei registrar as inquietas aves. Vendo-as aos milhares, 
adentrei o galinheiro e comecei observá-las, desde a linda crista, o 
pequeno bico até os pequenos e amarelos pés. Um ambiente tão co-
mum para mim, no qual o forte cheiro de esterco e o cacarejo do 
bando é de certa maneira confortante. estava em casa.

Figura 10. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Ao estar junto dos animais percebi que meu foco ao fotografar 
eram sempre as cabeças, a crista, os olhos. A representação do corpo 
todo começou a tornar-se desinteressante para mim. Logo após fo-
tografar as galinhas fui à procura dos galos. os que estão na fazenda 
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vivem soltos, galos caipiras. Tarefa difícil é a de clicar os ariscos galos, 
mas eles logo se entregaram com o alto carcarejo que podia ser es-
cutado de longe. chamou a minha atenção sua postura e sua grande 
crista. como disse, ariscos, não consegui chegar muito perto, porém 
o suficiente para poder capturar e sentir a essência desses pequenos 
líderes, sempre guiando o bando e literalmente colocando ordem no 
galinheiro. 

Figura 11. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 12. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Figura 13. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Passei a vagar pela propriedade com esperanças de que o des-
tino me traria os próximos animais a serem registrados. foi quando 
encontrei o belo gavião carcará, pousado em uma cerca perto dos 
bois. Lindo, imponente, estava tranquilo a repousar. reparei em seu 
belo bico e suas penas de diversos tons. ele me encontrou e não 
pude perder a rara oportunidade de fotografá-lo. Ao seu lado des-
cansava um touro, que fotografei também. Surpreendeu-me a situa-
ção de dois belos animais estarem um bem perto do outro, ambos 
conhecidos pelo forte temperamento e que quase sempre são vis-
tos de longe e eu os encontrei em seu habitat exalando tranquilidade 
numa tarde quente.

Figura 14. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 15. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Satisfeita, rumei ao pasto onde ficam os cavalos. Minha história 
com os cavalos é longa e são, de longe, meus preferidos. fui coloca-
da na garupa de um cavalo muito nova e desde muito criança eles me 
encantaram. Acordava muito cedo para poder tocar os bois junto ao 
peão que trabalhava conosco e frequentava desfiles a cavalo na cida-
de vizinha. Quando cresci passei a praticar hipismo, o que aumentou 
ainda mais minha afinidade com esses animais. No hipismo, cria-se 
um vínculo muito forte com o cavalo durante a prática do esporte, 
pois ele é seu parceiro na pista, tornamo-nos um conjunto. Na hora 
em que fui ao pasto fotografá-los fiquei muito contente e à vontade. 
e eles vieram até mim. Meu cavalo, que saltava comigo estava lá, não 
o via há tempos e ele lembrava-se de mim, ficando bem perto. Pude 
acariciá-lo e fotografá-lo livremente. Seus companheiros de pasto 
logo chegaram para ver o que acontecia. Animais curiosos e muito 
inteligentes, viram que se um do bando reconheceu-me, eles pode-
riam aproximar-se sem receios. o resultado me recompensou muito.



135GiVerNY eM MiM: eSTUDoS PoÉTicoS A PArTir DA oBrA De cLAUDe MoNeT

Figura 16. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Figura 17. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 18. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Figura 19. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021



137GiVerNY eM MiM: eSTUDoS PoÉTicoS A PArTir DA oBrA De cLAUDe MoNeT

Figura 20. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Voltando para casa vi um tucano. Não consegui registrá-lo, mas 
o pintei durante minha produção. Nos dias que se seguiram, também 
fotografei no quintal de minha casa os pássaros que apareciam, prin-
cipalmente os beija-flores e pardais.

Figura 21. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 22. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Figura 23. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021



139GiVerNY eM MiM: eSTUDoS PoÉTicoS A PArTir DA oBrA De cLAUDe MoNeT

Figura 24. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Figura 25. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 26. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Para começar minha produção selecionei as fotos que usaria 
como referência, preparei meu ambiente, separei as tintas e os papéis 
e comecei. No início pintei os animais inteiros, o corpo todo, mas os 
detalhes passaram a me chamar cada vez mais a atenção. Lembrei-
me de Monet, referência primordial para mim e com quem ainda te-
nho muito o que aprender. No começo de sua carreira pintava as pai-
sagens completas, depois passou a pintar os detalhes de sua lagoa 
em Giverny, nos painéis retangulares com suas Ninféias Azuis ou na 
luz do sol que foi representada somente como um reflexo na água. 
entendendo Monet, encontro minha lagoa nos olhos dos animais. Um 
olhar diz muito, tem uma profundidade imensa.

Passei então a pintar somente a cabeça dos animais, encontran-
do nos olhos o detalhe que procurava: os recortes do campo, o meu 
grande jardim. representei a luz que incidia nos olhos com um peque-
no detalhe em tinta. Brinquei com as tintas e as cores, nem sempre 
representando os animais com suas cores reais. Deixei minha criativi-
dade fluir como a água em aquarela, a água em minha lagoa.
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Passava por momentos de grande inspiração em que minhas 
aquarelas fluíam e também passei por grandes bloqueios criativos em 
que mesmo tendo fotos como referência não conseguia produzir. foi 
quando encontrei minha inspiração nos olhares, meu deslumbramen-
to. Pintar um olhar flui naturalmente em meu processo criativo, sem-
pre começo pelos olhos para depois desenvolver o resto, que não flui 
tão naturalmente. Lembrei-me que ao encarar um cavalo de perto, 
você pode se ver refletido em seu olhar, é uma sensação de profunda 
conexão com o animal.

Figura 27. Reflexo nos olhos da égua Cordélia.
Fonte: TINOCO, 2021

o que estava impresso no olhar de cada animal foi o que me 
tocou e decidi imprimir em minhas pinturas e neste trabalho, o que 
me emocionou de alguma maneira ao produzir. Um animal, apesar de 
não ser inteligente como um ser humano, são seres extremamente 
sensíveis e emocionais com os quais tive a oportunidade de conviver 
de perto desde muito nova. Através do olhar consigo captar as emo-
ções que tal ser transmite e deslumbra-me.
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Figura 28. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Figura 29. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021
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Figura 30. Sem título. Rebeca Tinoco. Pintura em aquarela. 2021.
Fonte: TINOCO, 2021

Ao focar no olhar de cada ser que pintei me veio com senti-
mento de completude, encontrei meu lugar, meu norte, onde devo 
focar minha energia de produção artística. encontrar minha “Giverny 
em mim” é um sentimento indescritível e muito gratificante para meu 
crescimento pessoal. 
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Imagem, tempo e movimento: 
a arte do vídeo na obra 
de Patricia Gouvêa
Image, time and movement: the art of 
video in Patricia Gouvêa’s work

Regilene A. Sarzi Ribeiro
Thais Maria Teruel Polo

Tempo e movimento na arte do vídeo

o tema desta pesquisa é a relação entre tempo e movimento 
na arte do vídeo da artista Patricia Gouvêa. A investigação partiu do 
estudo das tecno-imagens – fotografia e vídeo – e conceitos de tem-
po e movimento – mobilidade e estaticidade – nas obras da referida 
artista que tem como principais eixos de pesquisa, os desdobramen-
tos da noção de tempo e as possíveis interfaces entre a fotografia e a 
imagem em movimento, que ela explora por meio das linguagens do 
vídeo. 

cabe destacar que este artigo é resultado da pesquisa de inicia-
ção cientifica realizada em 2020, contemplada com bolsa de pesquisa 
pelo edital 04/2019 – ProPe PiBic/cNPq, cujo recorte circunscre-
ve-se no campo de estudos sobre a arte do vídeo e a fundamen-
tação teórico crítica da arte em interface com as tecnologias, que 
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integra as linhas de pesquisa do grupo de pesquisa labiMAGeM – 
Laboratório de estudos da imagem (cNPq), sob orientação da Profa. 
Dra. regilene A. Sarzi ribeiro. o estudo integra, de igual forma, a 
pesquisa Trienal docente (2019-2021) intitulada Arquiteturas espaço-
Temporais e entremeios nas Artes Audiovisuais Latino-Americanas.

Para o filósofo francês Henri Bergson (1859-1941), conhecido 
por suas pesquisas sobre matéria, memória e consciência, a estética se 
baseia na intuição, isto é, no movimento pelo qual o espírito se desvia 
da aparência quantitativa das coisas para se voltar para a sua origem 
fundamental, para a sua duração qualitativa (BAYer, 1995, p.389).

A matéria que torna possível a nossa experiência concreta do 
mundo é possuidora de uma duração qualitativa que confere à cons-
ciência a memória da experiência do mundo. essa duração qualitativa 
está diretamente ligada à experiência temporal do homem que conhe-
ce o mundo por meio da percepção de sua materialidade – espaço. A 
estética de Bergson seria, portanto, uma estética (estudo dos efeitos 
da arte a partir de certas causas) da percepção pura. 

Para Bergson, tempo e espaço não pertencem à mesma na-
tureza das coisas do mundo. o tempo que vivemos é uma soma de 
momentos temporais que experimentamos em sua duração e quali-
dade, e o tempo físico é uma sucessão de momentos, é quantitativo. 
A duração não é compreendida pela inteligência lógica, pois é perce-
bida pelo espírito, mas é entendida como uma novidade incessante e 
uma experiência metafísica. os impressionistas buscam tornar visível 
o intangível, ou seja, buscam o tempo vivido na materialização da ex-
periência metafísica da duração qualitativa do tempo por meio da re-
presentação da luz e do movimento. o impressionismo rompeu com 
a estética clássica e abriu caminho para a pesquisa artística moderna, 
entre os anos de 1860 e 1870. 

Depois do cinema e com o surgimento da imagem eletrônica 
e do vídeo, a experiência espaço-temporal é comprimida, tempo e 
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espaço são percebidos simultaneamente pela transmissão e ou pro-
jeção ao vivo, em tempo real de textos, sons, imagens. A experiência 
espaço-temporal é mediada pelas redes sociais e meios de telecomu-
nicação, o tempo não é um tempo representado, é um tempo vivo e 
atuante, sincrônico.

A partir destas e outras considerações sobre o tempo e o mo-
vimento nas tecno-imagens – videoartes e videoinstalações, a pro-
posta foi um estudo da artista carioca Patricia Gouvêa. o tempo, nas 
obras de Gouvêa, é tratado de diferentes maneiras, porém sempre 
fazendo relações entre o movimento e a espaço/paisagem. Sobre as 
relações entre movimento e estaticidade e o tempo (memória e dura-
ção), Patricia expõe:

Quando estamos num veículo em movimento e alcançamos uma expe-
riência de imersão que desterritorializa nossos referentes, a paisagem que 
entra pelo visor do carro deixa de ser um local para ser uma experiência. 
Este foi o desafio da pesquisa: deixar que as experiências dos lugares fo-
tografados retornassem ao corpo e à memória, produzir imagens que tra-
duzissem a energia da natureza, onde o tempo deixa de ser instantâneo 
para ser duração. (GOUVEIA, s/d).

Nesta pesquisa, buscamos nos aproximar das obras do proje-
to “Banco de Tempo” (2011/2014) que surgiu de uma imersão junta-
mente com a artista isabel Löfgren ao longo de 2011 e resultou em 
uma exposição entre janeiro e maio de 2012, e em 2014 a pesquisa 
se tornou um livro, lançado em janeiro de 2015. Porém, o que nos 
levou a analisar esse projeto são os vídeos e as videoinstalações que 
o compõe, a partir dos quais podemos conhecer os registros video-
gráficos das diversas vivências efêmeras das artistas nos jardins do 
Museu da república. Por meio dos vídeos produzidos pela dupla, 
num total de três, onde elas fazem o uso do próprio corpo como 
veículo do tempo nos trabalhos, podemos observar performances 
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contemplativas, como se o tempo fosse paralisado a partir dos ges-
tos do cotidiano.

como estratégia do projeto, as artistas fazem o uso de diferen-
tes interfaces e suportes, e utilizaram do registro em vídeo em tempo 
real de acontecimentos simples do cotidiano de modo que se tornas-
se uma experiência visual e sensorial. criando ramificações temporais, 
no repouso, na duração, na imagem imóvel ou em movimento, ex-
plorando os sentidos e as sensações que ultrapassam os dispositivos, 
assim proporcionam ao espectador uma experiência singular com a 
noção de tempo. o tempo, diz o físico teórico franco-romeno 
Basarab Nicolescu, está no centro da nossa vida terrestre. o tem-
po presente dos filósofos é um tempo vivo. ele contém em si mesmo 
tanto o passado como o futuro, não sendo nem o passado e nem o 
futuro (NicoLeScU, 1999). o cinetismo, a mobilidade ou a estatici-
dade, como experiência espaço-temporal provocada pela plasticidade 
e dinâmica do movimento e da velocidade (tecnologia, máquinas) se 
reflete na experiência estética da duração temporal: característica es-
sencial da estética contemporânea.

Assim, os objetivos dessa pesquisa foram investigar o tempo, 
o movimento e a imobilidade a partir das relações entre as imagens 
e o vídeo na arte contemporânea brasileira; e estudar a imagem e os 
conceitos de tempo, movimento e paisagem nas obras em vídeo de 
Patricia Gouvêa. esta é uma pesquisa teórica, bibliográfica e descriti-
va do tipo qualitativa, a partir da coleta de dados e análise documen-
tal que compreende a identificação, verificação e apreciação de docu-
mentos (bibliográficos e obras audiovisuais). Análise de conteúdo por 
meio da descrição das obras em vídeo escolhidas para pesquisa.

As relações entre imagem, Tempo e Movimento é reconhe-
cidamente um tema bergsoniano. Henri Bergson (1859-1941) foi 
um filósofo e diplomata francês, ganhador do Prêmio Nobel de 
Literatura de 1927, pensador sobre o conceito do tempo que fez 
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escola e criou a partir de suas reflexões um campo importante na 
filosofia moderna. 

Mas, antes de investigarmos os referidos conceitos em suas 
obras, cabe destacar o que o filósofo francês raymond Bayer (1995), 
especialista no campo da estética, escreveu sobre o Vitalismo estético 
de Bergson. Para Bayer, não existe uma estética bergsoniana, mas sim 
uma metafísica da intuição e da qualidade apresentada. ou seja, a 
compreensão estética de Bergson é baseada na intuição, isto é, o es-
pírito se afasta da aparência quantitativa das coisas e se aproxima 
da sua origem fundamental, a duração qualitativa. Assim, na estética 
bergsoniana, a atividade do artista se reduz à passividade e contem-
plação, é a estética da percepção pura, uma filosofia da vida atenta, 
onde o artista busca perceber intuitivamente a qualidade daquilo que 
é perceptível.

em Matéria e Memória. ensaio sobre a relação do corpo com 
o espírito (1999), Bergson inicia expondo que irá destacar o dualis-
mo entre a matéria e o espírito, e que, através da memória se farão 
as relações do espírito com o corpo. ele afirma em seu livro que a 
matéria é um conjunto de imagens com: “[...] uma certa existência 
que é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, 
porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa – uma 
existência situada a meio caminho entre a “coisa” e a “representação”. 
essa concepção da matéria é pura e simplesmente senso comum”. 
(BerGSoN, 1999, p.1-2).

Quando Bergson diz que o homem enxerga imagens e não coi-
sas, ele coloca a matéria a meio caminho entre a coisa e a represen-
tação, conduzindo assim a uma metafísica da matéria. Não sendo uma 
representação que se faz dela e nem uma coisa independente do su-
jeito, a matéria é movimento ou imagem. Assim, Bergson apresenta 
o mundo material tal como um conjunto de imagens, uma plenitu-
de de movimentos: “[...] eis-me, portanto, na presença de imagens 
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[...], imagens percebidas quando abro meus sentidos, não percebidas 
quando os fecho. Todas essas imagens agem e reagem umas sobre as 
outras em todas as suas partes elementares segundo leis constantes, 
que chamo leis da natureza” (BerGSoN, 1999, p. 11).

independentemente dessa descrição inicial, Bergson não anali-
sa a especificidade do movimento material. Sua intenção é fazer uma 
teoria do conhecimento, ou seja, ele repensa a relação entre matéria 
e percepção da matéria, e sua investigação inovadora enfatiza o papel 
do corpo cuja imagem que se destaca fazendo parte desse conjunto. 
A imagem é o que age e tem reações, ela atua sobre outras imagens 
e responde a ações de outras imagens. Para Bergson, as imagens são 
literalmente ação e reação. os conceitos de imagem e movimento es-
tão tão relacionados que não se coloca distinção entre eles, como se 
a imagem estivesse na consciência e o movimento, nas coisas.

Neste livro, citado acima, Bergson também aborda o conceito 
do tempo, ele persiste na ideia de distinguir a natureza do tempo da 
natureza do espaço, pois, o espaço é material e pode ser dividido, já 
o tempo (ou duração) só pode ser percebido pela intuição, pois é es-
piritual. A ciência e a inteligência humana, que precisam espacializar 
o tempo, percebem e usam o tempo cronológico do relógio, dividin-
do-o em segundos muito precisos com o propósito de compreender 
o movimento. Mas, desse modo, o homem acaba tomando o tempo 
pelo espaço, medindo o tempo pelo deslocamento do móvel no es-
paço, o qual pode ser fragmentado e medido milimetricamente, assim 
como aprendemos no colégio nas aulas de física.

Para Bergson (1999) o tempo não é espacializado nem colo-
cado numa linha cronológica como a ciência faz. Para o filósofo, o 
tempo possui, por um lado, o passado cujas características são a an-
terioridade, a permanência e a simultaneidade, e por outro, o presente 
caracterizado pela posteridade, pela transitoriedade (sucessão) e pela 
simultaneidade. ele acredita na independência do tempo em relação 
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ao movimento dos corpos no espaço. Assim, Bergson redescobre o 
tempo ao modo do passado, mas também o encobre novamente ao 
pensá-lo como um tempo qualitativo ao invés de um tempo intensivo. 

Na perspectiva bergsoniana, estamos imersos em uma tempo-
ralidade que dura – a duração. Nossa memória consiste em um pro-
gresso do passado no presente, nosso corpo e tudo que nos cerca 
é a ponta movente que nosso passado empurra para nosso futuro. 
Assim, no livro o Pensamento e o Movente (2006) Bergson tem a 
intenção de devolver ao movimento sua mobilidade, à mudança sua 
fluidez e ao tempo sua duração. Para isso, ele cria o método da in-
tuição que apreende a duração enquanto tal e se aprofunda no mo-
vimento formador do ser, alcançando sua substancialidade movente.

Bergson afirma que a essência da duração está em fluir e que o 
fluxo “[...] é a continuidade de transição, é a mudança ela mesma. esta 
mudança é indivisível e mesmo substancial. [...] um progresso ininter-
rupto de mudança – uma mudança sempre aderente a si mesma numa 
duração que se alonga sem fim” (BerGSoN, 1999, p. 224). Portanto, na 
visão bergsoniana, a duração compõe a parte fundamental do ser e se 
assemelha com o tempo não intelectualizado, ela não é justaposta nem 
sucessiva, nem é possível medi-la, muito menos submetê-la a espaciali-
zação, seja por meio da linguagem, dos símbolos, ou mesmo da ciência.

o método intuitivo bergsoniano visa direcionar a consciência 
para a duração que existe dentro de cada pessoa, no sentido de olhar 
primeiramente para dentro de si mesmo, em direção ao espírito. Por 
isso afirma que a intuição “é a visão direta do espírito pelo espírito” 
(BerGSoN, 1999, p. 234). este conhecimento é exatamente o que 
Bergson chama de “metafísica” e a intuição de que ele fala é o ins-
trumento metafísico para apreender o movimento, a substancialidade 
espiritual que é movente.

Tendo como base uma outra visão e abordagem dos conceitos 
de imagem, Tempo e Movimento, a filósofa e crítica da arte francesa 
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Anne cauquelin em seu livro frequentar os incorporais (2008) dis-
corre sobre os incorporais dos estoicos (Grécia no século iV a.c.): o 
vazio, o lugar, o tempo e o exprimível. Na segunda parte do livro rela-
ciona-os com a arte contemporânea e o ciberespaço. cauquelin dedi-
ca parte de um capítulo para falar sobre a intemporalidade do tempo, 
e para ela “[...] o tempo também é um incorporal e só assume corpo 
– isto é, só se torna tempo realmente – quando uma ação se dá nele. 
[...] o que existe é apenas o presente, o momento – ou o instante, 
como se queira, que dá um corpo ao atemporal e o faz vir a ser tem-
po [...]” (cAUQUeLiN, 2008, p. 94-95).

Assim como Bergson, cauquelin acredita que o tempo incorpo-
ral não se encaixa numa orientação linear. Para ela, o tempo é com-
posto por “acontecimentos”, que são pontos distintos de tempora-
lidades breves, sendo assim, ele se constrói de maneira repetitiva, e 
essa é uma das características desse tempo atemporal. Ainda con-
versando com as ideias de Bergson, cauquelin relaciona o tempo e 
o movimento, e retoma a ideia de que o homem acaba tomando o 
tempo pelo espaço, medindo uma distância pelo tempo. comentando 
Aristóteles, cauquelin destaca que o tempo era a “medida do movi-
mento”, assim, a consciência do tempo desaparece se houver a au-
sência de movimento. 

Desse modo, o tempo é algo do movimento, sem ser o próprio 
movimento. ele depende estreitamente do movimento, pois se ele é 
a medida do movimento, o movimento, em contrapartida, também o 
computa. (cAUQUeLiN, 2008, p. 153). Desse modo, o tempo aristo-
télico se assemelha ao tempo dos estoicos – podendo ser um e dife-
rente, de aparecer e desaparecer. Não se trata mais de percepção, se-
gundo cauquelin: “o tempo é uma das condições físicas da existência 
do mundo: ele é incorporal e não pode, portanto, nem nos tocar, nem 
ser tocado por uma condição corporal qualquer como o movimen-
to de um corpo” (cAUQUeLiN, 2008, p. 153). Sendo assim, o tempo 
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incorporal “projetado no universo como um elemento de sua consis-
tência” (cAUQUeLiN, 2008, p. 154) abandona a perspectiva espacial 
e não se relaciona mais com a distância entre duas coisas. cauquelin 
diz que o tempo incorporal se aproxima do tempo no espaço ciberné-
tico ou o “cibertempo”, que é um tempo cíclico que não mede o tem-
po humano vivido.

De acordo com o teórico da imagem e professor na 
Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Philippe Dubois (2004), 
cabe começarmos pela origem da palavra “vídeo” que vem do ver-
bo latim vídeo (eu vejo) e de videre (ver), o termo não pertence a 
um idioma especifico e quase não possui variação no seu significado 
quando alterada a língua. o vídeo como “ver” é nada menos do que 
o verbo das artes visuais, é a ação que está no cerne de toda forma 
de representação visual. Dubois (2004) afirma que vídeo é o mesmo 
ato do olhar, ele coloca o vídeo na potência de uma imagem-ato. o 
vídeo ainda aparece como um sufixo ou prefixo nas palavras como, 
por exemplo, em “câmera de vídeo”, “videoinstalação” e “videoperfor-
mance”, sendo um complemento, um termo anexo. 

Para além da etimologia da palavra, historicamente e economi-
camente, o vídeo surge como um parêntese entre o cinema, anterior 
a ele e as imagens infográficas, posteriores a ele. Tecnicamente, o ví-
deo se encontra entre a imagem eletrônica e a analógica. e no plano 
estético, ele corre entre a ficção e o real, filme e televisão, arte e co-
municação. Sem uma identidade e lugar específicos, ainda segundo o 
ponto de vista de Dubois (2004), o vídeo se desenvolve numa lingua-
gem intermediária ou intermidiática, um entre imagens. 

regilene Sarzi-ribeiro, pesquisadora brasileira da linguagem vi-
deográfica e professora da Universidade estadual Paulista - UNeSP, 
em seu artigo “entre cinema e vídeo - tensões e interações na vi-
deoarte brasileira” (2013) tece significativas reflexões sobre o fato de 
o vídeo ser um dispositivo constituído pelo processamento de sinais, 
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podendo ser eles - eletrônicos, analógicos ou digitais, e idealiza-
do com a capacidade de capturar, armazenar e veicular imagens em 
movimento. 

Porém, devemos evidenciar, segundo Sarzi-ribeiro, que há uma 
grande distinção entre a imagem fotográfica (de suporte químico) e 
a imagem eletrônica, onde a primeira fundamenta tradicionalmente a 
imagem do cinema, e a segunda define a imagem do vídeo e o cam-
po videográfico. A imagem eletrônica do vídeo se constitui de alguns 
elementos cinematográficos herdados da fotografia, como plano e 
enquadramento, entretanto, o vídeo permite um alto grau de manipu-
lação, alteração e transformação, e por meio de técnicas, como enca-
deamento, sobreimpressão, incrustação e espessura da imagem, es-
calas, profundidade e montagem dos planos, é capaz de gerar uma 
multiplicidade de possibilidades que dão visibilidade a outra forma de 
linguagem e de estética visual. em síntese, o vídeo se caracteriza por 
sua natureza híbrida e múltipla, visto que é composto por diversas lin-
guagens: sonora, visual e verbal. 

Voltando ao contexto histórico, entre os anos de 1960 e 1970, 
após 25 anos do advento da televisão, o surgimento do vídeo (e do 
VHS) irá despertar a atenção de dois artistas, o sul-coreano Nam 
June Paik (1932-2006) e o alemão Wolf Vostell (1932-1998), inte-
grantes do grupo fluxus. Ambos demonstraram rapidamente o inte-
resse por essa tecnologia como suporte para produção de arte, e foi 
assim, nessa transição entre o cinema e o vídeo, que está o nasci-
mento da videoarte. Nam June Paik foi reconhecido como o principal 
responsável por estabelecer o vídeo como uma nova forma de arte. 
em 1965 ele comprou uma Portapak (a primeira câmera de vídeo por-
tátil da Sony) e, de dentro de um taxi em Nova York filmou o Papa, 
que passava pela Quinta Avenida, e na mesma noite mostrou o resul-
tado da filmagem para colegas artistas. Nesse contexto e em diante, o 
que tornou o registro videográfico de Paik uma videoarte foi o modo 
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artístico que ele usou do vídeo, pois ele usou como uma extensão de 
sua prática artística. Assim, num primeiro momento, o vídeo era usa-
do pelos artistas como uma forma de registrar eventos ligados a arte 
conceitual nos anos de 1970, como happenings, performances e in-
tervenções, posteriormente a linguagem videográfica se desdobra em 
duas vertentes, de acordo com Sarzi-ribeiro (2016):

[...] a primeira ocupada em tornar a obra performática efêmera, a arte do 
corpo, em algo passível de ser documentada, conhecida e contemplada 
após a sua realização tal como uma expansão da duração da performan-
ce; e a segunda, voltada para a experimentação da linguagem do vídeo, 
somada à linguagem da performance, registros do corpo, adicionando 
processos de produção e manipulação do audiovisual. (SARZI-RIBEIRO, 
2016, p.67). 

A arte contemporânea cria dispositivos como instalações artísticas 
compostas de inúmeras telas e monitores, que priorizam cada vez mais 
a imagem como lugar de experiências, um lugar onde se têm a possi-
bilidade de entrar e interagir no espaço marcado pela temporalidade, 
sendo assim, a experiência também se transforma em imagem. Desse 
modo, o vídeo se torna então um dispositivo que tem a capacidade de 
promover a experiência com a imagem, onde não há a distinção do cor-
po do observador e da imagem, criando diferentes temporalidades. 

Para melhor compreensão, exemplificaremos esta complexida-
de de relações através do trabalho experiência de cinema (2004), da 
artista brasileira rosângela rennó, no qual poderemos analisar, não 
apenas quão amplas e variáveis podem ser as relações entre diferen-
tes meios e o vídeo, mas, também, a questão da convergência dos 
meios e do hibridismo, pois nele a artista lançou mão de recursos 
provenientes de diversos códigos artísticos. 

Nesta obra, rennó desenvolve uma estrutura onde imagens 
fixas são projetadas num suporte constituído por uma espécie de 
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“cortina” de fumaça. Quatro sequências de imagens intermitentes 
aparecem e desaparecem sequencialmente, separadas por um breve 
intervalo, o que confere ao trabalho a noção de movimento e permi-
te vislumbrar uma relação entre imagem estática e imagem em mo-
vimento e, portanto, entre fotografia e cinema. As aparições e de-
saparições das sequências cinemáticas colocam o público em uma 
experiência única, onde a intermitência e a interrupção, além de pro-
vocarem no espectador a sensação de estar diante do fugaz, do efê-
mero, passageiro, o faz lidar com um momento de suspensão do 
tempo e estranhamento. É esta continuidade na passagem de um fo-
tograma para outro que dá ao espectador a sensação de movimento 
e de decorrência de uma temporalidade diante da obra. Diante desse 
tema do movimento, Sarzi-ribeiro em seu livro “corpo e videoarte no 
Brasil: desejos da parte e presenças do todo” (2016) cita:

entre as características singulares do sistema audiovisual está 
o movimento depreendido da relação espaço-tempo a que estão de-
signados os signos sonoros e visuais. o movimento se destaca no es-
tudo da enunciação videográfica na medida em que será por meio da 
percepção do andamento, ritmo e velocidade do som e da imagem 
que a comunicação audiovisual se estabelecerá ou não. 

[...] A linguagem audiovisual pretende o despertar do corpo estésica e 
sinestesicamente na medida em que exige o empenho dele, despertado 
pelos vários sistemas expressivos em simultaneidade. Ao integrar som e 
imagem em movimento, o cérebro faz a leitura da mensagem por meio 
do despertar sensorial de todos os sentidos do corpo que atuam em rela-
ção, sensibilizados pelo que na teoria semiótica se denomina sincretismo. 
(SARZI-RIBEIRO, 2016, p. 34).

No cenário na arte contemporânea em que o tempo é a maté-
ria artística para a obra de arte, os artistas com diferentes propostas 
exploram em suas obras novas formas de relação entre o tempo e o 
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movimento, como por exemplo, o espaçamento da duração, a alter-
nância entre móvel e imóvel, e o deslocamento do lugar do espec-
tador. Tendo o tempo como matéria prima, o artista provoca novas 
percepções, subjetividades e termina construindo diferentes tempora-
lidades. A pesquisadora Victa de carvalho, em seu artigo “Dispositivo 
e experiência: relações entre tempo e movimento na arte contempo-
rânea” (2008) expõe: “Se a experiência guarda íntimas relações com 
a temporalidade, é na busca de um tempo fluido, desdobrado, múlti-
plo e simultâneo que muitas obras da atualidade parecem se empe-
nhar” (cArVALHo, 2008, p.47).

Philippe Dubois, em uma entrevista para Susana Dobal, intitula-
da “imagem e Tempo em movimento–entrevista com Philippe Dubois” 
(2017), discorre sobre a ideia do vídeo como uma manipulação possí-
vel do tempo, e afirma 

Uma das características mais marcantes da imagem contemporânea é 
justamente mudar de velocidade, passar de um regime a outro sem corte 
e sem muar a natureza da imagem. O desfile de imagens e a imagem fixa 
não são mais dois mundos contraditórios, não há mais o jogo “fotografia 
x cinema”. Estamos sempre entre os dois, em um formato que ultrapassa 
as divisões exploradas no século passado. Passamos para uma era da mu-
dança de velocidade permanente. (DOBAL, 2017, p. 272).

Dubois defende que com as imagens tecnológicas atuais, o 
tempo se torna completamente maleável e versátil, podendo ser pa-
rado, acelerado ou fazer o que quiser com ele. Dubois diz que não há 
mais a separação entre imagem em movimento e imóvel. os princi-
pais eixos de pesquisa da artista visual Patricia Gouvêa são os amplos 
desdobramentos da noção de tempo dentro da imagem, colocando 
em questão as formas de captação do instante e sua duração atra-
vés de narrativas, ou seja, as possíveis interfaces entre a fotografia 
e a imagem em movimento. A artista tem a intenção de destacar o 
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momento que não é registrado e acontece enquanto metáfora, evi-
denciando que a realidade se dissipa em fluxos. 

Gouvêa expõe e sustenta os temas que conduzem a sua pro-
dução com uma intensa pesquisa intelectual. Seu fazer artístico pro-
vém grande parte de sua investigação teórica e que, dos temas que 
acompanham sua trajetória, o Tempo é o mais presente e constan-
te ao longo dos anos. ela também se apropria do vídeo, instalação 
e intervenção urbana, fazendo o uso desses meios interligados ou 
separadamente.

Patricia Gouvêa nasceu em 1973 e é natural do rio de Janeiro, 
onde vive e trabalha até hoje. Graduada em comunicação Social pela 
eco/UfrJ, especialista em fotografia e ciências Sociais pela UcAM/
rJ e Mestre em comunicação e cultura na linha Tecnologias da 
comunicação e estéticas da imagem pela eco/UfrJ. Gouvêa é artis-
ta da imagem e pode-se observar essa conexão desde seu percurso 
de formação acadêmica, a artista demostra desde cedo afinidade com 
a imagem e a comunicação.

Dos livros publicados pela artista, um livro em específico apre-
senta um lugar especial em nossa pesquisa – “MeMBrANAS De LUZ: 
os tempos na imagem contemporânea” (2011, Azougue editorial). em 
seu primeiro livro, Gouvêa convida o público a ir além da superfície es-
tética das imagens Posteriores e tentar entender qual é o sentido que 
ela atribui ao conceito de duração nas imagens fotográficas. com base 
no pensamento bergsoniano, a artista desdobra o conceito de duração 
para além do tempo da matéria e da memória, como nas suas imagens 
Posteriores, nas quais o tempo (que para a maioria das pessoas se ex-
prime como instante fotográfico) se torna duração: essas imagens te-
riam a capacidade de estabelecer experiências físicas, de produzir e fa-
zer surgir novos mundos, um mergulho numa viagem sinestésica.

Ao apropriar-se do conceito biológico de membrana, segundo 
a qual o passado e o futuro se unem, e o presente seria como uma 
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membrana, Gouvêa percebeu que o que é captado pela câmera não é 
um simples fragmento do tempo finito, mas sim um fluxo de instantes. 
Gouvêa explora a necessidade de unir instantes do passado, do pre-
sente e do futuro em um único “momento”, em uma única grande ex-
periência do corpo, lugar onde “habita o tempo infinito”.

Na exposição de “Banco de Tempo”, que liga o espaço dentro e 
fora da galeria, como uma fita de Moebius, as artistas apresentam um 
conjunto de trabalhos em diferentes suportes, formado por fotogra-
fias, videoinstalações, registros de performances, documentos e uma 
intervenção feita nos bancos do Jardim do Museu da república no 
rio de Janeiro. o projeto poético promove reflexões sobre tempos 
diversos, espaços de fluxos e diferentes noções espaciais contidas em 
um só lugar, viagens e desejos ligados ao tempo e a paisagem. como 
estratégia do projeto, as artistas utilizaram do registro em vídeo em 
tempo real de acontecimentos simples do cotidiano (como ler, des-
cansar, meditar e refletir) de modo que se tornasse uma experiência 
visual e sensorial. os bancos sugerem efemeridade e desterritorializa-
ção, a obra, assim, é potencializada a cada novo banco. 

Ao fazerem o uso de diferentes interfaces e suportes, Gouvêa 
e Löfgren criam ramificações temporais, no repouso, na duração, na 
imagem imóvel ou em movimento, explorando os sentidos e as sen-
sações que ultrapassam os dispositivos, assim proporcionam ao es-
pectador uma experiência singular com a noção de tempo. Segundo a 
artista, “Banco de Tempo” une, em um mesmo conjunto de trabalhos, 
uma vertente conceitual (textual e fotográfica) e uma vertente lírica e 
poética (vídeo) que encontram pontos em comum no caráter perfor-
mativo ou participativo de cada obra. (GoUVêA, s/d).

Porém, o que nos levou a analisar mais profundamente esse 
projeto são os vídeos e as videoinstalações, onde podemos ver os 
registros videográficos das diversas vivências efêmeras das artistas 
nos jardins do Museu da república. Por meio dos vídeos produzidos 
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pela dupla, num total de três, onde elas fazem o uso do próprio cor-
po como veículo do tempo nos trabalhos, podemos observar perfor-
mances contemplativas, como se o tempo fosse paralisado a partir 
dos gestos do cotidiano. São ações que se tornam poéticas e que 
intensificam o tempo presente dentro de um fluxo contínuo de repe-
tições, fazendo com que os movimentos durem um tempo indetermi-
nado dentro da ação.

Lecture sur l’herbe, figura 1, é o primeiro vídeo da série, produ-
zido em 2011, possui 4’17’’, apresentado em loop. Nele podemos ob-
servar as artistas no gramado dos jardins do Museu abrindo uma mala 
e de dentro dela elas tiram diversos livros, e após a escolha da leitura 
a procura de um lugar para se deitar e ler. Segundo as artistas a obra: 

[...] representa a utopia da suspensão de tempo nos jardins do Museu em 
contraste ao caos urbano do seu entorno. Foi filmado sobre o gramado do 
parque, cujo acesso normalmente só é permitido aos gansos e aos pom-
bos. A inspiração francesa vai além do título, é um comentário sobre a 
origem do parque de inspiração parisiense do século retrasado, referência 
de modernidade para o mundo inteiro e onde a noção moderna do tempo 
de lazer urbano foi inaugurada. (GOUVÊA; LOFGREN, s/d).

o áudio que compõe o vídeo é o som ambiente do parque, com 
barulhos de água, árvores, pássaros e crianças brincando. Podemos 
ver a movimentação de pessoas, animais e até as folhas das plan-
tas. As artistas vestem roupas brancas, seus movimentos são lentos 
e suaves, elas fazem a troca dos livros algumas vezes e em alguns 
momentos elas apenas ficam deitadas uma ao lado da outra no gesto 
de contemplação, ao final elas se levam, guardam os livros dentro da 
mala e a fecham.
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Figura 1. Lécture sur L’herbe II, Patricia Gouvêa e 
Isabel Löfgren, 4’17’’, videoinstalação, 2011. 
Fonte: http://www.bancodetempo.info/exposicao-2/

A obra videográfica também contou com a exibição de uma 
peça em fotografia, exposta por Patricia Gouvêa na exposição coleti-
va “elas por elas”, na Galeria Mercedes Viegas, quando da sua aber-
tura em 15 de dezembro de 2019.

A ação realizada pelas artistas no vídeo traz à tona a relação 
entre tempo e duração, e se tratando disso, não podemos deixar de 
relacionar a obra com Henri Bergson (1859 – 1941), e sua pesquisa 
sobre as noções de tempo. A concepção estética de Bergson é ba-
seada na intuição, isto é, o movimento pelo qual o espírito se desvia 
da aparência quantitativa das coisas para se voltar para sua duração 
qualitativa, sua origem fundamental. Assim, ele cria o método intuiti-
vo para apreensão da duração, onde o movimento é restituído à sua 
mobilidade, à mudança sua fluidez e ao tempo a sua duração. em suas 
obras, Gouvêa faz um mergulho profundo nas questões do tempo e 
da duração, e ao longo da pesquisa retomaremos diversas vezes o 
pensamento bergsoniano.

http://www.bancodetempo.info/exposicao-2/
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Na videoinstalação dessa obra, o vídeo é projetado na parede 
de dentro de uma mala. o símbolo da mala, usada nesse e em outros 
trabalhos representa o deslocamento, e faz relação com viagem, onde 
levamos somente o essencial e esses pertences revelam minimamente 
características da pessoa que a carrega. A partir dessa reflexão segui-
mos para análise do segundo vídeo.

Produzido entre 2011 e 2012, “rotas de fuga” (Vanishing 
routes), figura 02, é um vídeoloop de 2’44’’, composto por três qua-
dros de vídeo. As artistas, Gouvêa e Löfgren, transitam não só pelo 
parque, mas também entre um quadro e outro. Saindo de uma ima-
gem e entrando noutra, e percebe-se que elas nunca aparecem jun-
tas no mesmo quadro de vídeo, pois dificilmente as duas artistas es-
tavam ao mesmo tempo na cidade para as gravações, gerando assim, 
um tempo maior para a produção da obra.

Figura 2. Rotas de Fuga, Patricia Gouvêa e Isabel Löfgren, vídeoloop, 2’44’’, 2011/2012. 
Fonte: http://www.bancodetempo.info/exposicao-2/

No vídeo “rotas de fuga”, as artistas revezam a mala entre si 
criando, de modo simultâneo e circular, um fluxo dentro da ação de 

http://www.bancodetempo.info/exposicao-2/
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deixar a mala no meio do caminho e posteriormente, de recolhê-la. 
o vídeo se passa nos jardins do Museu da república, e assim como o 
vídeo anterior o som de fundo é o do ambiente do parque, com pás-
saros cantando, água do lago, pessoas falando e folhas mexendo. A 
câmera enquadra o meio de extensos corredores arborizados, um di-
ferente do outro, trazendo à tona a sensação de fluxo entre mobilida-
de e imobilidade. o filósofo BerGSoN afirma que a essência da du-
ração está em fluir e que o fluxo “ [...] é a continuidade de transição, 
é a mudança ela mesma. esta mudança é indivisível e mesmo subs-
tancial. [...] um progresso ininterrupto de mudança – uma mudança 
sempre aderente a si mesma numa duração que se alonga sem fim. ” 
(BerGSoN, 1999, p. 224). 

A duração pode ser expressa através de metáforas, fazendo o 
uso das imagens, assim irá sugerir indiretamente a intuição da dura-
ção, adaptando-a àquilo que de mais próximo a linguagem pode che-
gar de um movimento: “[...] as ideias abstratas por elas mesmas nos 
fariam representar o espírito segundo o modelo da matéria e pensá-
-lo por transposição, isto é, no sentido preciso da palavra, por metá-
fora. ” (BerGSoN, 2006, p. 242). 

Ainda com o conceito de duração em mente, analisaremos a 
obra “Sopro” (Whisper), o terceiro e último vídeo do projeto Banco 
de Tempo. Produzido em 2012, este vídeo também é um vídeo em 
loop e possui 4’58’’ e assim como o anterior, ele é dividido em três 
quadros, nos quais os corpos das artistas colocam-se imóveis, em es-
tados meditativos, conectados ao movimento que acontece na pai-
sagem. elas estão sentadas no mesmo banco do parque, porém em 
quadros e momentos diferentes, tudo que aparece no enquadramento 
da câmera se movimenta no mesmo fluxo do forte som do vento, a 
roupa, os cabelos, as árvores. 

No website do projeto, as artistas comentam que o propósi-
to inicial era gravar seus depoimentos sobre a exposição e quando 
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estavam apostas, de repente, uma ventania violenta invadiu o parque 
e mudou totalmente os planos e a rotina dos jardins do Museu. Tudo 
começa a se levantar com o forte vento, as folhas, a poeira, as pes-
soas e os pássaros vão à procura de abrigo. e assim elas contam: 

Nesse momento, alteramos o plano inicial e a câmera apontada para o 
banco agora registra o fenômeno daquelas rajadas sobre nossos corpos 
que, imóveis no banco, deixavam o vento decidir o tempo a ser passado 
ali. Fechamos os olhos e deixamos o corpo ao sabor do vento. A videoins-
talação em três canais traz consigo a experiência desse tempo único, que 
não pode ser repetido. Neste curto intervalo instala-se uma situação-ex-
periência, onde outros personagens podem atuar, invisíveis ou não. Um 
tempo-morto pleno de significados. Existe um sopro da ordem do visível 
e outro da ordem do invisível, que é o que emerge do trabalho e onde atua 
o espectador. (GOUVÊA; LÖFGREN, s/d)

Podemos observar que as propostas de vídeo da artista Patricia 
Gouvêa são formadas a partir da duração de seus registros em ví-
deo ou fotografia, pela manifestação de diversos processos, pelo pró-
prio fazer artístico, e por novas circunstâncias temporais possibilitan-
do inusitadas percepções que nos remetem as relações entre corpo e 
imagem técnica. Assim, sempre fazendo a relação com o dispositivo e 
com a imagem em questão, o corpo se transforma no lugar privilegia-
do dessas experimentações.

A percepção do movimento torna-se um tema evidente em 
muitos dos trabalhos de Gouvêa, e desse modo, o corpo é instiga-
do a se conectar ao vídeo com seus próprios ritmos e temporalida-
des. A relação entre o tempo e o movimento é o que irá promover 
a geração de novas subjetividades: sejam em obras onde o tempo 
é distorcido, obras em que os tempos são multiplicados a ponto de 
torná-los inapreensíveis ou obras onde o espectador é componente 
essencial na constituição de novas temporalidades. Assim, se a expe-
riência guarda profundas relações com a temporalidade, é na procura 
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de um tempo desdobrado, fluido, simultâneo e múltiplo que as obras 
de Gouvêa parecem se empenhar.
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SP. coordenadora do Programa da Pós-graduação em Mídia e Tecnologia – 
MP, docente rDiDP, Assistente Doutora da faculdade de Arquitetura, Artes, 
comunicação e Design da UNeSP/Bauru/SP. Líder do Grupo de Pesquisa 
labiMAGeM: Laboratório de estudos da imagem (cNPq). Pesquisadora 
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cações de técnicas de dobras e cortes em projetos de Design e Artes, as-
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Universitária UNATi - Universidade Aberta à Terceira idade, do campus 
Bauru, e como responsável pelo sub-projeto “rejuvenescendo com Arte”, 
que trabalha a arte e a cultura para a terceira idade de Bauru.
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orciD: https://orcid.org/0000-0003-0682-0563
e-mail: sidney.tamai@unesp.br
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Artista e ilustradora que reside no interior do esta-
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como bacharel em Artes Visuais pela UNeSP e espe-
cializada em História da Arte pela claretiano – rede de 
educação. Hoje, é integrante do international Lab for 
Art Practices da Uncool Artist.
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arte e percepção visual. 
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Graduada em Bacharelado no curso de Artes Visuais 
da faculdade de Arquitetura, Artes e comunicação 
da UNeSP, campus de Bauru. Tem interesse de pes-
quisa nas áreas de literatura, aquarela, bordado, xilo-
gravura, fotografia e ilustração voltada ao livro infan-
tojuvenil; além história da arte, com aprofundamento 

em história do livro com imagens. Possui experiência em produção de artes 
gráficas, e participou de exposições da fAAc/UNeSP, além de feiras de ar-
tistas e produtores independentes em algumas cidades.
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voltado para pesquisas no campo das artes visuais, vídeo e manifestações 
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teressa por áreas como cinema, audiovisual, fotografia, paisagens e história 
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Graduando em Artes Visuais pela faculdade de 
Arquitetura Artes e comunicação - UNeSP, Bauru. 
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de pesquisa ArTeDUc e LabiMAGeM - Laboratório de estudos da imagem 
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Thais Maria Teruel Polo
Graduanda do 4° ano do curso Artes Visuais, 
Bacharelado na faculdade de Arquitetura, Artes e 
comunicação da UNeSP, Bauru. É integrante do Grupo 
de Pesquisa, labiMAGeM, Laboratório de estudos da 
imagem (cNPq) e pesquisa artes visuais, vídeo e o 
tema da cidade e da paisagem na arte contemporânea, 

coordenado pela Prof. Dra. regilene Aparecida Sarzi ribeiro. Possui ensino 
Médio na escola colégio do Porto, em Piracicaba-SP. Se interessa por áreas 
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