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RESUMO 

A presente monografia analisa o processo criativo da exposição ―Autópsia do Invertebrado: 

um museu para a Ciência do Imaginário‖. Trata-se de um relato científico e também 

ensaístico, que recria o trajeto de produção das obras a partir de um comentário subjetivo, 

atravessado por reflexões teóricas acerca da definição de símbolo e imaginação simbólica. 

Para tal utilizo-me do pensamento de Gilbert Durand, Ernest Cassirer e Mircea Eliade, dentre 

outros, para pensar o símbolo como unidade significante entre a experiência sensível da 

imagem, e a experiência transcendente e religiosa. Para expressar esse imaginário realizo uma 

livre apropriação poética do gabinete de Curiosidades do século XVI-XVII, e tematizo o 

próprio organismo como objeto de estudo, incluindo também a dimensão mítica, científica, 

antropológica sobre o corpo. São narrativas que conciliam o paradigma epistemológico do 

ocidente profano e racionalista com as mitologias e teogonias do oriente sagrado.  

Palavras-chave: Imaginário, símbolo, Invertebrado, gabinete de curiosidades;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This monograph analyzes the creative process of the exhibition "Autopsy of the Invertebrate: 

a museum for the Science of the Imaginary". It is a scientific and also an essayist account that 

recreates the production path of the works from a subjective commentary, crossed by 

theoretical reflections about the definition of symbol and symbolic imagination. For this I use 

the thought of Gilbert Durand, Ernest Cassirer and Mircea Eliade, among others, to think of 

the symbol as a significant unit between the sensitive experience of the image and the 

transcendent and religious experience. In order to express this imagery I realize a free poetic 

appropriation of the Office of Curiosities from the sixteenth to the seventeenth century, and I 

thematize the organism itself as object of study, including also the mythical, scientific, 

anthropological dimension about the body. They are narratives that reconcile the 

epistemological paradigm of the profane and rationalist west with the mythologies and 

theogonies of the sacred east. 

Keywords: Imaginary, symbol, Invertebrate, cabinet of curiosities; 
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INTRODUÇÃO 

 

Escrever sobre a ‗Autópsia do Invertebrado‘ requer um exercício de fala constante e 

solitária, de um exílio nas depressões geológicas do inconsciente, manifestado nos sintomas 

das imagens conscientes. A complexidade dessa fala me exigiu desde o início uma 

sistematização rigorosa, aperfeiçoada no lapidar constante da escrita. Este texto reconstitui 

(em parte) o exercício de reflexão acerca do terreno íntimo da criação, que transcende a obra, 

mas que busca ressoar em unicidade e sincronicidade com o seu fazer. Por isso decidi avançar 

num tom que possa traduzir o avanço da reflexão poética numa perspectiva de evolução da 

obra, cercando-a num movimento oscilante, entre seu interior e seu exterior, narrando os 

acidentes ou fenômenos que a atravessam desde sua primeira concepção. Sem descartar as 

muitas cronologias da criação, as obras são abordadas em seu movimento de avanços e 

retrocessos, abrangendo as linhas evolutivas (ou involutivas) que complexificam o universo 

sempre expansivo de imagens.  

O objeto analisado nesta monografia será o processo criativo que deu origem a 

exposição ‗Autópsia do Invertebrado: Um museu para a Ciência do Imaginário‘, realizada no 

Foyer do CAHL da UFRB, e contemplado pelo edital de Fomento da Secretaria de Cultura da 

Bahia. O projeto da exposição compreendia três conjuntos de obras bidimensionais, três 

instalações cenográficas/escultóricas e duas vídeo instalações, subdivididas em três seções, 

obedecendo ao projeto de uma apropriação poética do gabinete de curiosidades, os primeiros 

museus de história natural, surgidos em meados dos séculos XVI e XVII.  

A primeira dessas coleções, ‗Summa Vertebra‟, tematiza o próprio processo criativo, a 

organicidade dos meios, materiais, linguagens e procedimentos que atravessam a busca pela 

expressão de fórmulas paradigmáticas que possam intuir os fenômenos biológicos, bem como 

as estruturas de pensamento que balizam o processo artístico. Elas reúnem três conjuntos de 

obras: o painel instalativo ‗Suma Vertebra, ‘ a instalação ‗Mesa de Estudo‘ e uma terceira 

instalação escultórica: ‗Constelação‘. A segunda seção, ‗Transubstanciação‘, é constituída por 

trabalhos que tematizam os processos de geração do organismo, bem como a formalização e 

materialização das ideias embrionárias, expostas na primeira seção; é constituída por um 

segundo painel instalativo, também de nome ‗Transubstanciação‘, a série ‗Prana‟ e a 

instalação ‗Herbário‘. A terceira seção, por sua vez, é composta pela série de aquarelas ‗Idade 

da Cura‘, a Vídeo-performance ‗Regurgitação‘, e a Videoarte ‗Vestígios de uma Autópsia‘. 
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Quanto a esses dois últimos trabalhos, optei por não abordá-los nesta monografia, pois as 

questões por eles suscitadas ultrapassam a extensão do texto, além de que inauguram outros 

questionamentos que surgem da especificidade da linguagem do vídeo.  

No campo da medicina legista, a palavra ‗Autópsia‘ (do grego Autos: próprio; Ópsia: 

olhar) se refere ao procedimento de dissecação cuja finalidade é investigar a causa da morte 

de um cadáver. Na Poética do Invertebrado, no entanto, o termo passa a designar a ‗autópsia 

do corpo vivo‘, em detrimento da autópsia do corpo morto, entendendo-o como produtor de 

interações com o meio ambiente em que está inserido. A palavra ‗Autópsia‘ passa a fazer 

referência à própria subjetividade do olhar, como ato de observação consciente, instrumentado 

a serviço das leis que regem o universo e o fenômeno da vida, sem excluir, no entanto, a 

noção do olhar inconsciente, aquele da visão interior e das projeções do imaginário. O ‗Eu‘ é 

exposto (e transposto) nas narrativas hipertextuais que adentram o aposento das projeções 

nebulosas da memória; passa a ser sujeito de sua própria investigação, de suas tramas 

ficcionais, divagando ao longo da passagem entre narrador e personagem de sua própria 

história.  

Já o termo ‗Invertebrado‘ designa a categoria vigente de animais multicelulares que 

não possuem estrutura óssea (crânio e coluna vertebral), como a do subfilo dos vertebrados, 

possuindo ao contrário, modos particulares de locomoção e sustentação. Nesta categoria se 

incluem diferentes filos, como os Artrópodes, Moluscos, Celenterados, Anelídeos e 

crustáceos, totalizando quase 97% das espécies de animais catalogados. Para a Poética do 

Invertebrado, no entanto, o termo é ressignificado, passando a referir-se ao ente espiritual, o 

ser extrafísico e suprassensível que habita o corpo físico, noções estas que estão ligadas aos 

saberes sagrados das tradições as quais me aproprio. O invertebrado é identificado assim com 

a alma, causa fenomenal e originária da vida, na perspectiva dessas crenças e suas 

cosmologias. Na mitologia constituída pelas obras, o corpo mole (invertebrado) é aquele que 

transcende a dureza da sua estrutura, que se estica ou se prolonga infinitamente. Por outro 

lado, o caminho evolutivo entre o vertebrado e o invertebrado é afirmado em sua natureza 

cíclica, uma antinomia superada apenas pela ideia de transcendência.  

Deste modo, o título da exposição propõe uma inversão da definição constitutiva do 

olhar, na busca de tornar visível àquilo que nos é costumeiramente invisível ao olho físico. 

Olhar que busca redimensionar a instância microbiológica, penetrando nas regiões matriciais 

da vida, e que resulta, por fim, em anatomias inventadas, hibridismos, mutações, embaraços 
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nas categorias estabelecidas de ‗ser‘, de ‗sujeito/objeto‘. A ordem dos fenômenos invisíveis é 

ampliada pela via do imaginário, que não propõe desacreditar a experiência mística, 

abordando-a como irreal e fantasiosa, senão toma-la pela dimensão metafísica que se abre 

diante a fecundidade de simbologias. 

Ao longo do presente texto tentarei responder ao seguinte questionamento que norteou 

esta pesquisa: como tornar representável através da autópsia do corpo vivo as epifanias da 

assim chamada alma espiritual? Escolhi traduzir esse questionamento através de pequenas 

narrativas de imagens serializadas, que, ao perfazerem o caminho transversal das linguagens e 

procedimentos (desenho, vídeo, objeto, performance, fotografia, instalação, etc.), buscam 

efetivar uma fusão entre mutação (campo da ciência e estudo do organismo) e transmutação 

(mundo da experiência mística e religiosa).   

Cada etapa da escrita que resulta nas diferentes seções de texto, possui em si várias 

imbricações, direções apenas assinaladas, vias esboçadas, sementes de reflexão deixadas à 

margem. Por opção, decidi não exaurir o texto a ponto de esvaziar a obra, ao estender 

demasiadamente o comentário subjetivo. Restou-me, então, assumir a evolução desse 

comentário, alinhavando-o com referências teóricas, contextualizações históricas, 

embasamentos e sustentações que o enriqueçam sem exauri-lo. Sendo assim, segundo a 

metodologia adotada, decidi ordenar as partes deste texto de maneira que o relato da produção 

das obras possa ser atravessado pela rede de significados que elas constituem, tendo o cuidado 

de fazer entrever o seu emaranhamento característico, a fim de preservar certa linearidade em 

meio a uma trama caótica. Por isso decidi trazer aquelas obras que melhor adensam os 

conteúdos simbólicos explorados pela Poética do Invertebrado, com o cuidado de reconstituir 

a evolução e cadenciamento de ideias que surgem ao longo do processo criativo. Eu os defino 

aqui como partições de ideias, subdivididas em blocos de texto, que, quando acopladas, 

deixam vislumbrar a própria coesão estrutural da exposição, embora tenha adotado um 

esquema de ordenação totalmente diverso ao da disposição das obras no espaço. As seções do 

texto tomam como protagonistas aqueles trabalhos mais significativos dentro do processo 

criativo, quando estes se referem ou exemplificam os conceitos mais fundamentais. 

Os apontamentos que se seguem estão divididos em três capítulos, a seguir: 

No primeiro capítulo, Preâmbulo ao Museu do Invertebrado introduzo o relato 

poético a partir de uma abordagem mais ensaística, sem subtrair-me ao comentário subjetivo 

acerca do processo criativo, ou seja, das minhas percepções como criador. Tratar-se-á de uma 
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abordagem mais fenomenológica do processo de criação, em que busco englobar os processos 

vitais do pensamento nos fenômenos de concepção e materialização das imagens. Neste 

capítulo buscarei responder a questões tais como: que imagens protagonizam o conteúdo 

dessas narrativas? Como e em que circunstâncias elas nascem, como são afirmadas, negadas 

ou exploradas? Como as associações são geradas, que elementos externos ao processo são 

capazes e modificá-las? Que tendências ou inquietações as direcionam? Como se deu o 

processo de produção dessas imagens? Que conceitos operatórios, que acidentes ou acasos 

regem a ordenação das materialidades, das linguagens?   

Diferentes pensadores vêm aderir ao diálogo conceitual esboçado neste capítulo: 

Fayga Ostrower, com sua abordagem antropológica acerca dos processos criativos, e sua 

relação com o contexto sociocultural onde estão inseridos, e mais especificamente, a relação 

entre imaginação simbólica e as ordenações das materialidades, e como esta influi no domínio 

de uma linguagem artística; Cecília Salles, com seu conceito de criação como uma rede de 

interconexões dispersas no tempo e no espaço, influenciada por fatores internos e externos a o 

próprio processo.; o pensamento complexo de Edgar Morin, que nos ajuda a aplicar a noção 

de sistemas abertos nos processos biológicos para o campo do pensamento sistêmico que 

caracteriza o processo criativo.  Por fim, trago uma breve análise de Paul Klee acerca da 

linguagem visual, em especial, suas considerações sobre as forças vitais que investem a obra 

de arte de movimento; um devir que se rompe na ação formativa, na própria dinamicidade das 

soluções formais. Vou interpolando a voz desses pensadores com a minha voz, trazendo suas 

reflexões a partir da mediação da minha própria fala, a fim de elucidar os questionamentos 

que vão surgindo ao longo do texto. Todas essas questões gravitam em torno da primeira 

seção expositiva ‗Summa Vertebra‟, e resumem o funcionamento das engrenagens que 

compõe não só esta obra, em particular, mas também todo o processo de criação.  

No segundo capítulo, O museu do Invertebrado, desenvolvo uma análise sobre o 

processo de produção de imagens e objetos, esboçando conceitos que serão melhor elucidados 

no terceiro capítulo, de teor mais antropológico ou hermenêutico. Por outro lado, esse 

segundo capítulo aprofunda os processos operatórios apenas introduzidos ou referenciados no 

primeiro capítulo, adentrando no relato do processo de criação, propriamente dito. Propõe-se 

assim, ao longo desses três capítulos, um movimento progressivo, condensado em camadas 

bem sedimentadas. Neste capítulo, adentram também referências mais imagéticas, devaneios 

ou impressões que compõe meu museu imaginário particular, onde discuto mais detidamente 

acerca dos processos biológicos que repercutem em visualidades e plasticidades, conceitos 
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operatórios e diálogos estéticos. Investigo o processo criativo de cada conjunto de obras 

realizadas (séries de desenhos, pinturas e instalações), abordando procedimentos, conceitos 

operatórios e simbólicos que nortearam sua materialização. Como se tratou de uma produção 

muito rica e extensa, decidi delimitar esse relato a cinco desses conjuntos, me detendo na 

observação de trabalhos isolados: a instalação ‗Summa Vertebra‟, o painel 

‗Transubstanciação‘, a instalação ‗Herbário‘, a série ‗Ontogenia‘, a série ‗Prana‟, e a série 

‗Idade da Cura‘.  

Aqui se configura também uma primeira abordagem acerca do ‗Museu para a ciência 

do imaginário‘, remontando às visualidades que funcionam como uma ate-sala do meu 

imaginário, reunindo todo o arsenal de imagens, mitos e cosmologias que me serviram de 

inquietação e inspiração para a criação da Poética do Invertebrado. O invertebrado, ente 

invisível, que é também metáfora do imaginário, habita este pré-museu, que é realização 

máxima, culminância de uma poética que se faz na passagem entre o invisível do pensamento 

e a materialidade visível das substâncias; espaço laboratorial, no qual o processo é também 

exposto como obra, resgatando a historicidade do ato criativo. O museu do invertebrado — 

que resguarda o mesmo sentido do subtítulo desta monografia — constitui-se assim como 

uma reformulação dos antigos gabinetes de curiosidades, preservando sua familiaridade com 

o mito, a fábula e o imaginário, ainda nos primórdios do paradigma científico moderno. As 

imagens e narrativas escolhidas não só remontam à origem das primeiras salas expositivas, 

como também a antecedem ou a sucedem em saltos cronológicos, que vão da idade média ao 

iluminismo. Por fim, a narrativa do fazer, e o comentário subjetivo do artista, se mesclam com 

o vislumbre desta ante-sala do imaginário, constituída por lampejos de imagens da história da 

arte, vividamente frescas na memória. 

O terceiro capítulo -  Processos Biológicos e Padrões Simbólicos- aprofunda o 

mergulho nos conteúdos de um imaginário simbólico universal, efetivando a coesão entre o 

conceito de imaginário, — ou de museu para a ciência do imaginário — com a própria noção 

de espiritualidade. Em busca da acepção adequada de signo e símbolo, mito e imaginário, 

recorro ao pensamento de autores como Gilbert Durand, Paul Ricoeur, Mircea Eliade, Carl 

Jung e Ernest Cassirer. Há um mundo de correspondências esotéricas que bebem da fonte de 

uma ancestralidade universal do homem, para o qual o símbolo se torna representação do 

indizível, da experiência numinosa que perdura infinitamente através das imagens. Assim, o 

símbolo, é segundo Jung, Cassirer e Durand, paradoxal por natureza, pois revela, para as 

culturas que o concebem, a realidade infinitamente transcendente do Cosmos, e o lugar do 
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homem nele. É nesse ‗terreno sagrado‘ do símbolo, que nasce uma atitude de apropriação e 

ressignificação de uma série de imagens que me servem de referência: a Kundalini, a serpente 

de fogo mencionada nas escrituras sagradas indianas; a Árvore da Vida, da tradição judaico-

cristã; a escada do sonho de Jacó; o Monte Meru, a montanha sagrada pra os hindus e 

budistas, que funciona como eixo e pivô do cosmos. Para Gilbert Durand todos esses 

símbolos carregam um sentido comum: eles efetuam um canal de alimentação entre os planos 

terrestre e o plano celeste, essencialmente espiritual. É na reprodução de seu esquema vertical 

que eles multiplicam a mesma simbologia ascensional, que convida o homem a alçar o voo do 

seu destino final, sua própria transcendência. Tais simbologias dialogam direta e 

indiretamente com a simbologia da coluna vertebral, signo que protagoniza uma busca sem 

fim pelo indizível, pelo inefável e irrepresentável, e que é expressa e esgotada na infinita rede 

de significados que ‗corporifica‘. É ao longo da sua estrutura que transita a energia vital do 

ser humano; a Kundalini que fica retida na base da coluna e que através da prática da 

Pranayama será desenvolvida.  
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1. PREÂMBULO AO MUSEU DO INVERTEBRADO 

 

“Na presença de uma imagem que sonha, é preciso tomá-la 

como um convite a continuar o devaneio que a criou”. 

(Gaston Bachelard) 

 

1.1. SUMMA VERTEBRA 

 

Neste capítulo, desenvolverei uma reflexão acerca da relação constitutiva entre 

pensamento e imagem para a poética do invertebrado; a primeira, como a intuição formativa, 

e a segunda, como formalização e materialização das obras. O ‗pensar da imagem‘ se torna 

ponto de partida para a reflexão que se descortinará ao longo do presente texto, expondo o 

esqueleto axial, a interface metodológica do processo criativo.  

Em princípio, na abordagem aqui almejada, o conceito de imagem não se restringirá 

apenas ao domínio da linguagem visual, mas à realidade que se deduz do nosso contato com 

os objetos, elementos sensíveis que se disseminam na imaginação; a imagem como realidade 

substancial e corpórea. Propõe-se assim um livre ensaio baseado em percepções acerca do 

processo de criação, abordando-a a partir da experiência livre como criador, como 

experimentador da realidade visível e tangível que é a obra de arte. Os conceitos aqui 

lançados são experimentados como verdades subjetivas, continuamente reformuladas no 

avanço da reflexão que resulta no processamento da obra.  

Começo aqui por definir o pensamento como o terreno movediço onde se assenta a 

realidade material da obra. Solo fértil que a nutre; alicerce e terreno pantanoso, sedimentado 

por impressões, sensações e vivências que mudam ao sabor do tempo, interferindo 

diretamente na realidade do espaço-tempo formativo da obra (estrutura). As imagens aqui 

trabalhadas são sempre dinâmicas, pois a depender da força geológica empreendida pelo 

pensamento, elas ganham novos sentidos, decorrentes de soluções formais aglutinadoras; são 

investidas de uma linha temporal que as complexificam infinitamente. 

No contexto do objeto aqui analisado, a abordagem sobre a imagem diz respeito 

diretamente, às obras que compõem a instalação ‗Summa Vertebra‟, apresentada na exposição 

‗Autópsia do Invertebrado‘. São desenhos e rabiscos expostos aos visitantes em uma espécie 

de atlas de imagens. A expressão ‗Summa vertebra‟, conceito formulado por mim, pode ser 
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traduzido como ‗a soma de todas as vértebras‘. Pode significar também a soma de todas essas 

imagens, ou a totalidade que se deduz a partir da essência delas, seu universo imaginário 

constitutivo.  O termo designa, por fim, essa coluna vertebral que atravessa o trabalho, esse 

repertório que já foi dissecado por mim durante a pesquisa e é apresentado ao público 

exatamente como um preâmbulo para o percurso narrativo construído no espaço expositivo. A 

coluna vertebral funciona também como uma matriz onde são gerados todos os outros 

experimentos de natureza gráfica e pictórica; não só tema figurativo, mas também signo 

disseminador.  

Em sua ordenação no painel, as imagens são afirmadas em seu potencial discursivo, 

enquanto invenção livre, sem a mediação de uma narrativa poética que preexista a elas. É a 

partir delas que a poética do invertebrado é continuamente reinventada, sem a exata 

demarcação de um ponto de partida ou de chegada, mas de eterno recomeço. São melhor 

compreendidas como imagens compulsórias
1
 ou imagens derivadoras, inclusive porque 

muitos dos desenhos foram realizados em diferentes fases do processo criativo. Tomando a 

análise de ‗Summa Vertebra‟, podem-se esboçar visualmente os muitos diálogos tecidos entre 

imagem, pensamento, conceitos operatórios, processos intuitivos que constituem parte vital da 

construção da obra. 

É através do esquema de aproximação dos desenhos, que se busca promover o 

encontro entre ideias e imagens; criam-se fraturas ou adesões, derivações, contaminações, 

duplicidades; quebras e desarticulações; assimilações ou correspondências. Através da 

justaposição/repetição, as estruturas morfológicas do organismo são descontruídas, ou 

rearranjadas no corpo de um organismo total; do margeamento ou da proximidade entre as 

imagens, vão se disseminando o germe de novas narrativas, novas estruturas orgânicas. A 

fragmentação do organismo é também um parto que prolifera novos organismos e novos 

fenômenos de associação. Por outro lado, problematiza-se também o sujeito solidamente 

constituído pela ideia de civilização, isolado de seu parentesco com a natureza. Os padrões 

visuais buscam representar os processos biológicos, tanto visíveis como invisíveis (micro e 

macro), e mesclam recursos que vão da abstração à figuração. São atribuídas novas 

interpretações para esses fenômenos biológicos (mitose, fotossíntese, respiração), expressos 

através da bricolagem de desenhos, esboços ou rascunhos, colagens, bordados e escritos.  

                                                 
1
 Utilizo-me desse termo para designar o próprio ato compulsório de materializar as imagens, 

direcionado sempre por uma pulsão criativa de desejo, potência de ação que age na direção da matéria.  
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Grande parte desses desenhos são incursões pelo universo didático das ciências 

naturais, das ciências físicas ou geológicas, através do qual vão se tecendo esses germes 

contaminantes: como exemplo, têm-se a representação de rupturas rochosas em analogia com 

a separação entre homem e natureza; força sísmica que gera sobre o homem um atrito, poder 

generativo e também destrutivo. Outras narrativas falam da fragmentação da vértebra humana, 

como alusão a essa perda de estrutura, ao mesmo tempo em que se enfatiza um movimento de 

irrupção/expansão da mesma, como sinalização da busca de transcendência.   

 

 

    Figura 1- Sem título, detalhe da instalação Summa Vertebrae.  Foto: acervo do autor. 

 

Complementando e dialogando com as imagens do painel instalativo, se encontra a 

instalação ‗Mesa de estudo‘, que realiza a mesma função paradigmática almejada através dos 

trabalhos bidimensionais, reunindo resíduos de impressões materiais do processo criativo: 

uma caixa contendo folhas de árvores, enciclopédias, livros de biologia ou zoologia, recortes 

do corpo humano, esculturas, dentre outros elementos. A mesa de estudo evoca por si só, não 

só pela aparência, mas também pelo título, o próprio universo introspectivo do estudo 

científico, das disciplinas de estudo do organismo vertebrado/invertebrado.  
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Figura 2  - Instalação Mesa de Estudo. Foto: Vinícios Castro 

 

Do dinamismo das formas e signos contaminantes vão nascendo assim imagens 

individualizantes. Os conteúdos subjetivos e toda a sua carga psicológica são traduzidos em 

signos universais, motivos e estilos que são apropriados da história da arte e da ciência. A 

experiência puramente sensível de perceber-se ‗vivo‘ se amplia na reflexão subjetiva acerca 

do conceito paradigmático de vida biológica, seja através de estudos das nervuras ou 

ramificações da folha em interação com a coluna vertebral humana, ou antecipando, através 

dessas e de outras visualidades, experimentos híbridos que se disseminarão em outros 

trabalhos. Funcionando como um caderno de exploração, os muitos desenhos e ilustrações 

servem como matéria de estudo, fixação de uma lembrança material expressa através do 

conteúdo de uma imagem. 

Cada imagem individual assinala idas e retornos, divagações, perambulações e 

errâncias dentro do processo, assim como as decisões daquilo que se tornará obra. Isso por 

que em um processo aberto a toda sorte de associações, as imagens permanecem também 

incompletas em suas possibilidades de conexão. Cada uma delas carrega um sentido 

implicitamente particular, reforçado pelo desencadeamento de um parentesco infindável com 

outras imagens, iguais ou similares. São como peças de um jogo, cujas extremidades são 

passíveis de qualquer conexão, através das quais efetuam um dialogo infinito, à maneira do 

processo associativo que as gera. Essa analogia se torna possível também porque as 

ilustrações seguem a ordenação espacial de um quebra-cabeça, configurado durante o ato da 

montagem.  
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Algo que me move durante esse processo de fabricação das imagens é a força, 

pertinência ou intensidade dessas associações: as imagens se tornam produto ou consequência 

de um estado de alerta; são tendências que carregam valorações ou padrões visuais 

recorrentes, que situam o processo criativo em um tempo, lugar ou caminho a ser desvendado. 

Mesmo como autor dessas imagens, não sou mais que agente transformador delas, agindo 

passivamente ou ativamente sobre as mesmas. Não sou capaz sequer de pré-estabelecer o 

ponto de contágio entre as extremidades desse jogo; elas vão surgindo naturalmente e 

obstinadamente, cabendo-me apenas a tarefa de direcioná-las; dar existência a esses lampejos 

de imagens que me surgem quase prontos. É nesse ponto que preciso encontrar a coesão 

perfeita entre o imaginário, ou a projeção de uma imagem interior de desejo, e a imagem 

física, concreta, palpável, no qual meu corpo e minha energia vital precisam ser investidos. A 

obra germina nesse acaso pré-definido, como se os elementos postos em jogo no ato criativo 

já estivessem previamente dados, sendo-me permitido apenas atribuir a ele novas 

configurações, novos arranjos e disposições estratégicas. O que me põe em alerta é 

definidamente o devir dessas imagens de desejo, projeções de um espectro interior, cuja 

reivindicação de parentesco com outras imagens é de urgência total. Um prenúncio acidental 

que pode arrastar tudo consigo: reconduzir o processo; reconduzir minha percepção do 

processo; arriscar um olhar lançado ao invisível; fazer desmoronar o castelo de areia que é a 

obra; complexificar as linhas de ação, produzir avanços e retrocessos.  

A configuração de arquivo do painel não deixa de fora a correspondência formal, 

conceitual e histórica do Atlas mnemosyne de Aby Warburg (1866-1929), historiador de arte, 

antropólogo e considerado pai da iconologia moderna. É através de seu estudo acerca do 

Pathos, fórmulas gestuais icônicas que atravessam a história da arte, que Warburg irá 

investigar as formas do saber muito particulares que residem nas imagens. É por meio do atlas 

que irá realizar visualmente seu desejo, se utilizando da mesma metodologia que o guia na 

montagem estrutural de sua biblioteca
2
, para fomentar assim uma ciência da cultura. Os atlas 

mnemosyne  (personificação divina da memória para os gregos) reuniam em grandes painéis 

de fundo preto, criados entre os anos de 1924 e 1929, figuras de categorias diversas, como 

                                                 
2
 Segundo Samain (2011), um dos mais proeminentes projetos de Warburg foi sua biblioteca. Sua 

arquitetura elíptica em formato de arena, reunia em seus quatro andares quatro categorias básicas de 

conhecimento,: 1- imagem (história da arte); 2- Ação (história do mundo); 3-Palavra (constituição da 

linguagem); 4-Orientação (ciência, religião, filosofia). Os livros eram organizados segundo os diálogos por eles 

estabelecidos, sem relevar a importância de título, autor ou cronologia. Era um espaço experimental, sempre 

reinventado, sempre em construção. A biblioteca de Warburg realizava o sonho de um projeto sintético de uma 

ciência da cultura; uma espécie de arquitetura do conhecimento humano, expressa na progressão evolutiva dos 

seus quatro níveis. 
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pinturas, esculturas, prédios e monumentos, fotografia documental, afrescos gravuras, recortes 

de jornal, etc. Através do esquema de montagem do Atlas, pela contraposição de figuras 

bastante heterogêneas, Warburg irá estabelecer vínculos insuspeitos e inéditos entre estas, 

submetendo nosso olhar não mais a uma atitude contemplativa, mas reflexiva e indagadora, 

perante suas cumplicidades. Os atlas de Warburg obrigam o olhar a tecer o fio narrativo de 

uma memória, confrontada no tempo e no espaço, a encontrar a ressonância de valores ou 

atitudes que perseguem as imagens, que reconstituem a história pensante da cultura humana.  

 

 

Figura 3 - O atlas Mnemosyne de Warburg. Fonte: 

https://curatorialexperiments.wordpress.com/author/aestheticbricolage/ 

  

O painel ‗Summa Vertebra‟ é também uma espécie de atlas mnemosyne, porque 

reconstitui essa arqueologia perdida do processo criativo, que nem sempre se revela a mostra 

na exibição do trabalho final. Ele confidencia certas gestualidades, padrões e fórmulas 

recorrentes, uma busca de esvaziamento dessas temáticas exploradas, ao mesmo tempo em 

que revela diferenças confrontadas em proximidades que nunca se esgotam. As imagens se 

conectam exatamente na dispersão entre cheio e vazio, no espaçamento e intercambiamento, 

formando genealogias de figuras que migram conjuntamente, conforme a dinâmica movente 

do pensamento, incitado sempre por novas ondas de entusiasmo e energia. Ao pensamento, 

corresponde o poder de fomentar o caos, de incitar um incêndio ao olhar. Assim, os desenhos 

assumem o status de matéria residual, repercutindo durante todo o trajeto criativo. Em outra 

leitura conceitual, a assemblagem bidimensional do atlas reproduz a própria dinâmica 

movente do pensamento, a própria intuição abstrata que gera fagulhas de imagens, ou melhor, 

múltiplos de imagens que emergem a superfície do consciente.  
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Cabe citar aqui a análise de Ostrower (2013), acerca da imaginação simbólica que se 

revela na particularidade de certas ordenações, ou possibilidades de ordenação de uma 

materialidade qualquer, em íntima conformidade com o ato criativo. Um dado universo 

imaginário se dá assim diante da manipulação de uma matéria ativada através de um potencial 

sensível, identificado pela autora enfaticamente como o próprio combustível da criatividade 

humana. Através do fazer, são reinventadas formas de manipulação desses materiais, que 

instigam continuamente nossa percepção, sensibilidade, memória e imaginação, e despertam 

novas conexões associativas entre os fenômenos. Vão se constituindo assim modos de ver e 

de fazer, a fim de constituir uma linguagem: ―Lidamos com todo um sistema de signos que 

são referidos a uma matéria específica. As ordenações, físicas ou psíquicas, tornam-se 

simbólicas a partir de sua especificidade material‖ (OSTROWER, 2013, p. 35). 

Se antes me referi ao processo criativo como um jogo, composto por peças que 

representam o controle de forças que balizam a construção da obra é porque se pode assim 

compreender linguagem visual, e junto com ela, as limitações de uma dada matéria específica, 

como paradigmas. Mesmo como padrão normativo que regula a criação, essas regas se 

afrouxam mediante a manipulação ad infinitum dos componentes de sua estrutura, 

compreendidas como uma espécie de sintagma. Tudo gira então em torno da dicotomia entre 

paradigma e sintagma, entre estruturas fechadas e conteúdos abertos. Assim, os signos, 

símbolos e alegorias por mim utilizados, se adequam ao conceito de sintagma; são como 

peças moventes no tabuleiro de um jogo. As materialidades empregadas se constituem como 

um jogo, com regras dadas a priori, mas que são continuamente reinventadas pelo modo como 

são dispostas, reorganizadas ou ressignificadas; instituem uma linguagem e uma metodologia 

de criação própria. 

Parte desta metodologia consistiu na síntese entre a representação mimética, e os 

procedimentos intervencionistas, nos quais incorporo os vestígios de natureza, e transformo-

os também em obra. Em uma direção inversa, o elemento material e energético transforma a 

obra, reconduz a busca pela formalização adequada da linguagem. Como desdobramento 

último, incorporo também meu próprio corpo como partícipe e agente dessa troca de energia, 

em ações performáticas nas quais interajo com essa natureza (é o caso de alguns vídeos, cujas 

cenas são compostas por elementos desse repertório). Reincorporo-me nela, como se dela 

fizesse parte, deixo-me experimentar como receptor desse fluxo vital onipresente que 

atravessa todos os seres vivos; ora revelo-me um vestígio dessa passagem, tangenciado entre 
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os fenômenos de criação, manutenção e transformação da natureza
3
. Por outro lado, minha 

presença imprime também uma marca de transformação nessa natureza, mesmo que de ordem 

apenas simbólica. Esse repertório vai sendo construído através da representação dos 

elementos naturais ou do uso direto deles, sobrepondo o plano físico e gestual do desenho e 

incorporando o aspecto energético e transformador dos materiais.  

Assim, nos desenhos e rascunhos expostos, incorporo o imaginário mítico-religioso 

dos elementos aos quais me aproprio, evocando certas interações energéticas entre eles. Tais 

elementos despertam o gatilho do meu imaginário; provocam sinergias, por meio das quais se 

disseminam os componentes do repertório que compõe a poética do invertebrado: coluna 

vertebral, pulmão, árvore, folha, ar, fogo, água, terra, etc. As matérias acionam dados 

simbólicos que a ressignificam continuamente, a cada transformação, a cada interferência 

formal, estética, poética e simbólica.  

A instalação „Summa Vertebra‘ torna-se também modelo estrutural de toda a busca 

poética, denuncia os métodos de fabricação da imagem, a heterogeneidade dos meios e 

suportes, assim como de linguagens e repertórios. Os desenhos englobam planejamentos de 

obras, obras em processamento, ou obras acabadas, que antecedem e acompanham a minha 

reflexão: rabiscos, croquis, colagens, ensaios, lampejos de imagens que me surgem quase 

sempre ao despertar de um sono. Essa heterogeneidade não é algo completamente intencional, 

senão que é a forma com a qual exprimo a busca por coesão formal e conceitual, unindo a 

intuição formalizadora com a razão sistematizadora. Assim, da própria necessidade interior de 

expressão, na busca por comunicar ideias, surge também uma inclinação natural à 

experimentação. Na minha vivência como criador, a experimentação não se firma como 

necessidade em si mesma, senão que reflete uma busca interior pela melhor linguagem ou 

materialidade que possa comunicar aquelas ideias embrionárias. 

Em outra dimensão instrumental, os desenhos põe em inquerimento o funcionamento 

do meu processo criativo, me induzindo sempre a questionar acerca das formas e termos 

segundo os quais o pensamento passa a ser transformado ao confrontar-se com as imagens do 

mundo físico. Funcionando também como um compêndio (um quase livro de artista), as 

imagens ordenadas nesse repositório de ideias não cessam de serem criadas ou recriadas; 

sofrem retoques e geram fac-símiles, que nunca se completam efetivamente. Durante o 

                                                 
3
 Faz-se referência direta á atribuição dos deuses que constituem a trimurti hindu: Brahma (criador), 

Vishnu (mantenedor) e Shiva (destruidor ou transformador);  
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processo de criação muitas dessas imagens de referência serviram, portanto, a um 

procedimento de passagem, no qual os desenhos, esboços ou projetos de obras, são utilizados 

como referência intrínseca e extrínseca ao processo. Ao longo do tempo me deparei com o 

potencial discursivo das imagens como reveladoras de um imaginário particular e coletivo, 

podendo também ocultar algo ao observador; uma contínua rede de reformulações dos 

conceitos trabalhados.  

Na busca de ressignificar o conteúdo dessas imagens, eu me aproprio de seu sentido 

extrínseco (ou seja, do contexto do qual foi extraída), integrando-as ao contexto da poética do 

invertebrado. Utilizo assim, de certas intervenções artísticas que remetem diretamente ao 

procedimento da apropriação, reinventando modelos e motivos, novas figurações de corpo, de 

ser vivo e organismo. Faço uso de desenhos á mão livre, de recortes de livros de biologia e 

zoologia; realizo intervenções diretas sobre eles ou altero elementos de sua anatomia, dando-

lhes assim um aspecto fantástico. Nesse contexto, as técnicas de desenho variam de acordo 

com o estilo de imagem almejada, indo desde o grafismo geométrico ao uso da mancha 

pictórica aquarelada. Faço também uso de técnicas mistas, como nanquim aguado, caneta 

esferográfica, lápis de cor, pastel, assumindo quase sempre o traço casual, acidental, 

desproporcional, preguiçoso e disforme.  

Cabe mencionar aqui o conceito de criação como rede, discutida por Salles, que ajuda-

nos a entender o percurso de construção da obra através de uma rede de interconexões 

dispersas no tempo e no espaço, influenciada por fatores internos e externos ao próprio 

processo. Citando Morin, ela a define como ―um conjunto de interações ou ações recíprocas, 

que dão assim origem aos fenômenos de organização‖ (MORIN apud SALLES, 2006, p 24). 

Por seu caráter expansivo, essa rede se constrói na complexidade das conexões efetuadas, 

possibilitando entendê-la como um sistema em construção, com seus nós de interação e picos 

de intensidades. Marcada por acasos e eventos que direcionam o fazer em meio a um campo 

de incertezas e indecisões, a obra construída não pode ser desvinculada de seu contexto, e 

mesmo de seu ritmo dinâmico de transformação: 

A natureza inferencial do processo, aliada a seu aspecto transformador, nos 

remete ao raciocínio responsável por ideias novas, ou pela formulação de 

hipóteses, diante de problemas enfrentados. A criação como processo 

relacional mostra que os elementos aparentemente dispersos, estão 

interligados; já a ação transformadora envolve como um elemento inserido é 

atado a outro. Os elementos selecionados já existiam, a inovação está no 

modo como são colocados juntos, ou seja, na maneira como são 

transformados. A inovação da inferência se encontra na singularidade da 
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transformação: algumas dessas combinações são inusitadas.  (SALLES, 

2006, p. 35). 

 

Sendo assim, a compreensão da rede da criação amplia-se pela via da teoria da 

complexidade, conforme definida por Morin (2007), cujo pensamento defende um novo 

paradigma epistemológico para a ciência. Aplicada ao entendimento profundo do mundo 

biológico, a complexidade pode ser, por exemplo, observada nas trocas energéticas e 

moleculares que definem um sistema aberto, cuja mutabilidade dos componentes — em 

contraste a estabilidade de sua estrutura — pode ser caracterizada como um desequilíbrio 

vital, uma organização complexa que determina a manutenção de um sistema. Não obstante, 

tal definição pode ser facilmente aplicada à complexa rede de interações do processo criativo: 

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (…) de constituintes 

heterogêneos inseparavelmente associados. Ela coloca o paradigma do uno e 

do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o 

tecido de acontecimentos e ações, interações e retroações, determinações, 

acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. (MORIN, p. 13) 

 

O pensamento complexo acompanha a produção poética não só nas suas engrenagens 

secretas de seu funcionamento, mas também na locução poética que habita os cadernos 

pessoais de anotação, veiculam impressões que são tomadas de assalto, que buscam dissecar 

analiticamente cada página ou traço de uma poética, mas que vão distanciando também a 

compreensão acerca do trabalho, através de um adensamento numa densa floresta subjetiva. 

Ainda em relação à teoria da complexidade, arrisco novamente um diálogo com o contexto 

mais particular da minha vivência, trazendo como referência algumas notas dos meus próprios 

cadernos de notas:  

Vasculho o mundo ao encontro de palavras que possam traduzir imagens... 

Vasculho o mundo em busca de imagens que possam traduzir conceitos… 

vasculho livros e imagens em busca de conceitos que possam traduzir certas 

qualidades ou fenômenos espirituais... Vasculho o indizível em busca de 

traduzi-lo em palavras, e de novo, intuí-lo em fórmulas variáveis, rascunhos, 

signos ou ideogramas possíveis, á luz dos sentidos materiais e das 

percepções constituídas.
4
 

    

                                                 
4
 Notas de diários e cadernos do autor da pesquisa.  
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Mas tais anotações não deixam de fora também à compreensão pouco a pouco 

conquistada acerca do funcionamento do processo criativo, atingindo o ápice da percepção 

consciente do domínio das materialidades e suas relações simbólicas: 

Nada é de fato vazio; na condensação ou na expansão de energias (e 

imagens) são constituídos universos de correspondências, vínculos 

permanentemente conciliáveis e aproximáveis no tempo-espaço. Tudo 

acontece como numa cadeia molecular, ou numa rede neural infinita, com 

sinapses dispersas em todas as dimensões possíveis onde há tempo-espaço. 

Isso se deve a esse transbordamento na imagem que devolve o imaginário à 

sua realidade invisível, impalpável. O que esta aqui, ou aparece aqui, pode já 

não estar no segundo seguinte, a rede viaja de olhar a olhar, entre o meu 

olhar e o olhar do outro, entre a ponte de sensações que conecta meu corpo e 

meu espírito, dimensão esta que busco explorar através da imagem, elo 

invisível e insuspeito. 
5
 

 

Dá-se início assim a uma atitude reflexiva de sistematização que se segue ao 

mecanismo de livre-associação, já anteriormente comentado. Nesse contexto, a concepção de 

―símbolo‖ ou ―simbólico‖ passa a compreender não apenas imagens isoladas, mas relações 

entre imagens; o símbolo não é apenas prefiguração ou figuração, mas paradigma que se 

expressa nesses vínculos, nesses jogos semânticos. Para assumir a complexidade dessas 

associações/sistematizações me aproprio do conceito de taxonomia, próprio ao método 

científico, em busca de classificar as imagens a partir de suas filiações, seus gêneros e 

familiaridades, seus pontos de contágio. Chego inclusive a assumir posteriormente a livre 

associação, em uma ordem reduzida de signos, para estabelecer assim uma via de retorno, 

uma conversão entre conceitos opostos, através de um efeito de circularidade, de eterno 

retorno. A taxonomia linear se transforma numa taxonomia cíclica; a linha reta é substituída 

pelo círculo, e os signos assim localizados ao longo dessa árvore genealógica de ideias se 

tornam continuamente reversíveis no tempo e no espaço. Esse conceito de taxonomia não se 

mostra claramente visível nas obras, quiçá no painel, mas começa a desenhar-se como 

conceito operatório ainda preliminar, não totalmente desenvolvido no tempo desta pesquisa. O 

mesmo revela-se, por exemplo, no título das séries, entendidas como pequenas coleções 

englobadas no interior de coleções maiores.   

                                                 
5
 Notas de diários e cadernos do autor da pesquisa. 
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Esta circularidade acaba derivando um sistema de correspondência interna ao 

processo, sistema este que optei por designar como Mitopoética
6
, como extensão do fazer 

manual, aquele gerador de poética, para assumir a própria relevância da imaginação 

simbólica, da exploração do mito como um caminho para o ―fazer‖, para a poiesis. Enquanto 

poética diz respeito, por convenção, ao domínio da materialização das obras, e evocam 

questões de domínio das linguagens e procedimentos, da articulação entre matéria e sentido, 

forma e conteúdo, processos operatórios e metodologias evolucionárias, o termo Mitopoética, 

extraído do campo da literatura, indica por sua vez, o estudo do mito também como campo 

gerador de sentido e imaginário. Trata-se, portanto, do mito entendido essencialmente como 

linguagem. Na poética do invertebrado, a Mitopoética não corresponde apenas à criação livre 

do mito pessoal, através da ressignificação da memória pessoal, ou da autoimagem, mas 

captura e assimila conteúdos das mitologias e cosmogonias já existentes, promove diálogos 

entre contextos culturais não diretamente coligados. A Mitopoética implica também um 

pensamento antropológico, semiótico e hermenêutico, para abordar todas as frentes de 

significação das imagens e sua relação urgente com o pensamento.  

Uma parcela vital de todo esse processo está na própria função usual do desenho, 

como recurso material muito próximo àquelas projeções do imaginário. Antes de se firmar 

como linguagem, o desenho exerce uma função instrumental ao pensamento. Através da sua 

vitalidade pulsante, se configuram as muitas possibilidades de obras, mesmo que 

posteriormente transpostas para outras linguagens ou modos de expressão — como é o caso 

de algumas séries de desenhos que são depois encenados como performance. Os desenhos 

reunidos no painel evocam o eco dessa gestualidade, empreendida em cada desenho, na 

presença do meu corpo, do meu traço.  

As imagens compulsórias, — enquanto projeções instantâneas de desejo — nascem de 

uma espécie de força formativa, que Klee (1971) se refere em sua filosofia da criação, como 

força viva e espermática que nunca cessa de reconduzir a obra, em sua indefinição e abertura, 

pelo caminho da forma. A particularidade da visão interior se multiplica na emergência da 

forma, investida de sua materialidade. A forma é, no entanto, morte, enquanto a formação é 

                                                 
6
 Na perspectiva teórica do símbolo, a Mitopoética engloba uma imaginação simbólica e poética, que 

será mais detidamente abordada no terceiro capítulo desta monografia. É um termo assumido por mim para se 

referir a própria particularidade dos conteúdos simbólicos abordados, e da rede semântica de interpretações que 

são dadas ao fruidor da obra.  
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vida, devir instintivo e enérgico: ―Há que concebê-la como gênese, como movimento, seu ser 

é o devir, e a forma como aparência não é mais do que uma maligna aparição, um fantasma 

perigoso‖ (KLEE, 1971, p. 7). Assim se faz necessário assumir o processo em sua força 

orgânica e gestativa, e em sua crescente complexidade, tal como afirma Klee: 

 

Faz-se necessário, logo, que o caminho ganhe em complexidade, se 

ramifique de maneira excitante, suba e desça; se extravie se torne preciso ou 

embaraçado, se amplie ou reduza, se acelere ou se entorpeça. Trata-se com 

isso de vigiar o porquê as diversas seções do itinerário se acomodam entre si 

a fim de formarem uma coesão; em outros termos, para que sempre se possa 

abarcar com o olhar toda a sua extensão como um organismo individual. 

Mas a coesão da obra, com a mediação da identidade do trabalho e do 

processo de sua elaboração (a obra em sua história), constitui-se durante o 

caminho, em virtude de proporções elementares que ligam as partes entre si 

e ao conjunto. Todo trabalho é a relação do particular com o geral. (KLEE, 

1971, p.7-8). 

 

O desenho torna-se assim matéria investida de consciência. A visão interior aguça a 

imaginação, e se realiza nas propriedades dessa matéria, potencializando os sentidos neles 

investidos. No meu processo, a imagem passa a ser concebida como desejo; desejo investido 

de liberdade, autoafirmação, energia vital; poiesis que revela ou manifesta uma entrevisão 

dividida entre o mundo físico e o mundo da imaginação. De maneira similar a reflexão de 

Klee, o desejo compulsório de gerar a imagem equipara-se a uma força orgástica, quase 

inteiramente epifânica. 

Mas, nas idas e retornos desse mapa, no qual volto recorrentemente a me perder, 

questiono sempre que me deparo com estas imagens: sobre o que de fato elas falam? Onde 

situá-las enquanto poética, ou devir de uma poética? Parece-me que quanto mais penso sobre 

elas, quanto mais reformulo questionamentos que decorrem do confrontamento constante do 

olhar, da sua saturação, mais distante me sinto de poder compreendê-las, e nessa erma 

tentativa, vou deglutindo sempre os mesmos sinais; manifesto sempre os mesmos sintomas 

das imagens compulsórias.  
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Figura 4- Visão integral da instalação Summa Vertebra. Foto: Vinícios Castro 

 

 

Figura 5 - Detalhe da instalação Summa Vertebra. Foto: Vinícios Castro 
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Figura 6 - Detalhe da instalação Summa vertebra com detalhe da série Micro-zoo. Foto: Vinícios 

Castro.  
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2  O MUSEU DO INVERTEBRADO 

 

“Todos os seres, sejam eles Devatas (deuses), homens ou animais, só vivem enquanto o prana 

estiver dentro do corpo. É ele que determina a duração da vida de cada um”.  

(Kausitaki Upanishad III. 2) 

 

 

2.1 PROCESSOS BIOLÓGICOS E PADRÕES VISUAIS  

 

As obras da série ‗Transubstanciação‘ reinventam o campo da ilustração do 

organismo, evocando a essência das suas estruturas biológicas. Se na instalação ‗Summa 

vertebra‟ essas estruturas são dissecadas como metáfora da própria materialidade e 

funcionamento dos processos de criação, na instalação ‗Transubstanciação‘, por sua vez, são 

apresentadas na relação que estabelecem com o próprio paradigma biológico; o organismo é 

referenciado através de seus processos vitais, ou através das narrativas em que realiza sua 

mutação/transmutação/transubstanciação.
7
 

Nas ilustrações apresentadas no painel instalativo, o corpo se faz presente nas 

associações simbólicas isomórficas, protagonizado nas relações biunívocas entre três agentes 

orgânicos: ‗humano>vegetal‘; ‗humano > mineral‘; ‗Humano>animal‘. A estrutura dos 

processos orgânicos presentes no corpo humano se atualiza ou se integra na estrutura dos 

processos orgânicos do vegetal. Essa transubstanciação se dá, por exemplo, na ilustração de 

galhos e arbustos, crescendo ou brotando de uma camada subjacente ao corpo humano. O 

arbusto ganha assim o tratamento de pele, de amálgama ou revestimento. Neste corpo 

arborescente, o agente da transformação gasosa (o ser vegetal), reservatório potencial de 

energia vital, está presente como partícipe de um fenômeno simbiótico, expresso através da 

fotossíntese. No processo contrário ao brotamento da flora no corpo, a amarelidão das folhas 

                                                 
7
  Aqui se faz referência ao conceito de mutação, que em biologia pode designar a mudança do material 

genético de um organismo, especialmente na sequencia dos nucleotídeos, que são compostos auxiliares do 

processo metabólico. A transmutação, por outro lado, será encontrada no campo da alquimia medieval, para a 

qual se acreditava na conversão de um elemento químico em outro; designa também o processo de 

transformação de metais vis, como chumbo e bismuto, em metais nobres, como ouro e prata. Já o termo 

transubstanciação é usado como sinônimo para transmutação alquímica, mas faz referencia também, no cânone 

teológico cristão, á transformação do corpo e sangue de Cristo no pão eucarístico. No fenômeno, á parte da 

aparência física dos elementos, a substância ―espiritual‖ de Cristo se faz presente no pão eucarístico, 

modificando permanentemente sua substância.  
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torna-se à mostra, como se o fluxo de respiração do humano plantomórfico
8
 cessasse até a 

morte, até a sua imobilidade total. Esse roteiro será multiplicado em outras séries, como em 

‗Idade da Cura‘, da qual falarei mais a frente. A transubstanciação é também uma 

‗plantomorfização‘, no sentido de uma transcendência, pois evoca a figura mitológica da 

árvore da vida, que, tal como se verá no terceiro capítulo, é, segundo Eliade (2008), a imagem 

mística que amalgama todas as analogias entre os ciclos vitais dos vegetais e os ciclos de 

criação/regeneração do Cosmos.  

 

2.2  CONTAMINAÇÕES ENTRE CIÊNCIA, MITO E IMAGINÁRIO   

 

Destaco aqui um repertório de referências históricas que compõe o background da 

minha pesquisa de visualidades, remontando a uma espécie de arqueologia do museu, tendo 

como finalidade investigar a afinidade entre ciência, mito, fábula e imaginário. Essa 

arqueologia reporta aos primórdios das ciências naturais, ou seja, ao estabelecimento das 

primeiras correntes filosóficas e científicas acerca do conhecimento da natureza — e, por 

conseguinte, da natureza do homem.  

O conceito de Homo plantae
9
 encontra rima visual numa vastidão de imagens 

similares, dentre as quais destaco a abra do pintor maneirista italiano Giuseppe Arcimboldo 

(1526-1593).  Exemplo de suas pinturas são as séries de alegorias ‗As quatro estações‘ e ‗Os 

quatro elementos‘, nos quais as figuras humanas são desenhadas com o artifício ilusionista da 

representação da fauna e flora. Homens são transfigurados à maneira de uma assemblagem, 

aproveitando-se de efeitos de ilusão de ótica para compor sua imagem com frutos, flores, 

folhagens, legumes, etc. As representações de flora são, no entanto, produto do estudo sério 

de Arcimboldo como ilustrador naturalista, reproduzindo o interesse emergente à sua época 

(principalmente em sua terra natal, Lombardia) pelas ciências da natureza e pela exploração 

de novos espécimes. Tendo em grande parte sido influenciado pelos estudos de cabeças 

grotescas de Leonardo Da Vinci, que a princípio comporiam seu Tratado de Fisiognomia, as 

figuras humanas de Arcimboldo evocam a mesma estranheza e fascínio perante a 

ambiguidade da imagem, e de seu artifício pseudocientífico.  

                                                 
8
 Termo criado pelo autor da pesquisa, neologismo que designa a transformação do animal em vegetal. 

9
 Termo criado pelo autor da pesquisa; designa o espécime imaginário do Homem transformado em 

vegetal, a partir da apropriação da terminologia latina, na intensão de constituir uma taxonomia para esses seres 

fantásticos.   
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Tanto os estudos de cabeças grotescas de Da Vinci, quanto as pinturas de Arcimboldo, 

evocam o feio como opção estética, em detrimento do estilo clássico, proporcional e 

harmônico da renascença. As características fisionómicas dos personagens são exageradas, 

caricaturadas, ou mesclada a de outros seres, ao ponto de se assumir o cômico, o desagradável 

e o repulsivo.   No Brasil, essas imagens se tornaram populares com o lançamento do álbum 

musical ―Cabeça de Dinossauro‖, dos Titãs, lançado em junho de 1986, que se apropria de 

uma das cabeças grotescas de Leonardo Da Vinci para compor a arte do disco.  

           
 

Figura 7- Giuseppe Arcimboldo, Winter, 1563. Fonte: Arcimboldo: Nature and Fantasy. National Gallery of 

Art.           

 Figura 8 - Giuseppe Arcimboldo, Summer, 1563. Fonte: Arcimboldo: Nature and Fantasy. National Gallery of 

Art. 

                  
 

Figura 9 - Leonardo da Vinci, Grotesque Head, 1490 – 1510 of an Old Woman, c. 1490 – 1510. Fonte: 

Arcimboldo : Nature and Fantasy. National Gallery of Art.                             

Figura 10- Capa do álbum Cabeça de Dinossauro, da banda Titãs, com reprodução de desenho de Leonardo Da 

Vinci. Fonte: https://www.baixarsomgratis.com/cd-titas-cabeca-dinossauro/ 
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Os seres fantásticos remontam também a tradições cientificas e pseudocientíficas, 

como a dos bestiários medievais: inventários de monstros e animais miraculosos que 

preenchiam o imaginário do homem medieval, séculos antes das primeiras explorações 

científicas. Alguns, provenientes de inspiração moralista, ou de edificação cristã, remontam 

ao século XI, ou até muito antes disso, tendo suas origens nos Physiologus, manuais que 

exploravam conexões simbólicas entre a fisiologia do monstro e carácteres morais do homem 

cristão, e que foram inclusive tema de reflexão para Santo Agostinho.  

O universo dos bestiários revela um rico arcabouço mitológico e simbólico, 

explorando as criaturas já conhecidas do imaginário coletivo medieval: hidras, gárgulas, 

dragões, basiliscos, quimeras, etc. Eles aparecem ao longo dos séculos VII a IX, repercutindo 

não só nas artes visuais, mas também na arquitetura, na literatura e escultura, nos manuais 

herméticos e heterodoxos de Alquimia e nos relatos fantasiosos de pseudo-viajantes. Exemplo 

de algumas dessas façanhas literárias é o Liber Monstrorum de Diversis Generibus (Exemplar 

Anônimo, provavelmente dos séculos VII a VII) e o Do Fisiólogo (séc. II a III).  

Com o advento da modernidade, os bestiários irão se disseminar nos séculos 

posteriores, transpondo pouco a pouco a mentalidade medieval através dos gabinetes de 

maravilhas, lotados de bestas selvagens e artefatos coletados nas viagens de exploração ao 

novo mundo. O conteúdo místico, oculto e bizarro dessas criaturas, — que se acreditavam 

realmente existirem, embora a elas fossem acrescentados detalhes anatômicos de animais já 

conhecidos — foi pouco a pouco sendo substituído pela curiosidade científica dos séculos 

posteriores, ainda que se tenha demorado longos anos para desmistificar a imagem do 

monstro do imaginário do homem europeu. São exemplos desse período as publicações: Des 

Monstres et Prodiges, de Ambroise Paré (1573), e Physica Curiosa, de Gaspar Schott (1668). 

Em Portugal destacou-se o naturalista italiano Domenico Vandelli, que em meados do século 

XVIII liderou uma expedição ao Brasil a fim de investigar e catalogar novas espécies de 

animais e vegetais. Dentre outras coisas, foi não só químico de renome, fundador do jardim 

botânico da Universidade de Lisboa e da Ajuda, fundador da academia Real de ciências de 

Lisboa, mas também dono e curador de um gabinete de curiosidades muito proeminente em 

Portugal à época. O curioso deixaria a ciência não apenas com a emergência do racionalismo 

cartesiano, mas passaria a ocupar a marginalidade da ciência (e da arte), a partir dos séculos 

subsequentes.  
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Figura 11 – Detalhe do livro Physica Curiosa, de Gaspar Schott (1668). Fonte: http://scenic-design-

international.blogspot.com.br/ 

Figura 12 – Detalhe do livro Des Monstres et Prodiges, de Ambroise Paré (1573). Fonte: 

http://sites.coloradocollege.edu/ccspecialcollections/category/new-acquisitions/ 

 

Em meados do século XVII surgem as gravuras de Andrea Vesalius, considerado 

precursor das primeiras publicações ilustradas de Manuais de Anatomia na Europa. Vesalius 

rompe com a tradição recorrente entre os médicos anatomistas da época, ao eleger a imagem 

descritiva como recurso didático para a compreensão dos textos de medicina. Autor de obras 

como De humani corporis fabrica (A estrutura do corpo humano, 1543), suas ilustrações se 

destacam pela ousadia com que aborda dramaticamente os corpos dissecados. A maioria 

dessas dissecações era dirigida por ele mesmo, em grandes teatros de anatomia, diante de 

plateias lotadas. Tais concepções visionárias, no entanto, não estavam descontextualizadas do 

ambiente cultural vivenciado na Europa pelas novas descobertas científicas e artísticas, e 

remontam imediatamente ao caminho antes aberto por Leonardo Da Vinci no estudo 

descritivo da anatomia. O surgimento das primeiras publicações de anatomia se devia ao 

surgimento de uma cultura visual que imergia na Europa, graças ao advento das primeiras 

técnicas de ilustração, e da atividade editorial que começava a ganhar força econômica. 
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Ao utilizar as gravuras de Andreas Vesalius na minha apropriação poética da 

ilustração anatômica, recorri a uma das publicações que ainda conservam o legado do seu 

universo gráfico. Assim, como inspiração para meus desenhos de anatomia, utilizei a Historia 

De La Composicíon Del Cuerpo Humano, de Juan Valverde, uma publicação de 1631 que 

reproduz uma quantidade considerável de gravuras originais de Vesalius.   

 

                 

Figura 13 – Gravura original de História da Composição do Corpo Humano, de Juan Valverde. Fonte:  

https://br.pinterest.com/pin/163114817729347145/ 

Figura 14 – Sem título, aa série Homo Plantae. Foto: Vinícios Castro  

 

 

Assim como nos antigos bestiários medievais, ou nas gravuras de Andreas Vesalius, as 

pinturas dispostas no painel compõe uma espécie de enciclopédia do corpo, agenciando 

formas, padrões e estilos que resgatam os ecos imprecisos desse imaginário. Encarnam o 

didatismo de uma ciência do Imaginário, na busca de instruir ou reconduzir o olhar do 

observador. O gabinete de curiosidades é assim revisitado no projeto poético/mitopoético de 

uma pseudociência. 

Os gabinetes de curiosidade surgem na emergência das primeiras viagens de 

exploração ao novo mundo, no contexto da mentalidade que começava a ser dominada pelo 
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ímpeto da curiosidade, de poder e conhecer. Os gabinetes não compreendiam apenas espaços 

de memória, salões de exibição de artefatos estranhos e miraculosos, mas eram, contudo, traço 

de um aspecto cultural e econômico mais geral, alimentado pelo novo cenário das viagens de 

exploração. Em tais salões, as coleções se direcionavam para dois interesses diversos, mas 

intimamente correlatos: as obras da natureza e as obras do homem. A etnografia, ou seja, o 

registro de objetos, indumentárias e costumes das culturas exploradas, era por convenção 

também incluída no contexto da curiosidade geral pela natureza, embora, por ciências naturais 

se compreenda, por convenção, o universo de estudo de minerais, animais, insetos, plantas, 

etc. A curiosidade precede o método de classificação moderno, e os objetos são agrupados 

segundo critérios subjetivos, ingênuos, senão poéticos, chagando a propor quase uma 

taxonomia imaginária. Mas tal atitude partia do ímpeto legítimo de conhecimento da obra de 

Deus, mesmo precedendo o paradigma moderno de especialização. É nesse contexto histórico 

no qual se começa a delinear, por exemplo, a taxonomia de Lineu, o primeiro método 

inteiramente científico para a classificação dos seres.  

Os gabinetes de curiosidades também estão na origem das primeiras ilustrações 

científicas, que com o a aperfeiçoamento da atividade editorial e das técnicas de reprodução 

em gravura, começa a ganhar força por toda a Europa. Além disso, a imagem impressa acabou 

tornando-se único meio viável de divulgação das coleções de história natural, e único registro 

para a posteridade, pois a maioria destas coleções se perdia com a morte de seus proprietários. 

Exemplo disso é a edição do catálogo intitulado Loccupletissimi Rerum Theesari Accurata 

Descriptio, que reunia em quatro volumes de gravuras coloridas, toda a coleção do gabinete 

do farmacêutico e botânico holandês Albertus Seba, talvez o mais célebre e completo àquele 

tempo.   
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Figura 15 - Página do Loccupletissimi Rerum Theesari Accurata Descriptio de Albertus Seba. Fonte: 

http://ww1.bryont.net/albertus-seba-cabinet-of-curiosities/ 

 

Ao apropriar-me da visualidade característica do gabinete de curiosidades, busquei 

capturar a intensidade da ressonância de um eco que atravessa a história das imagens e da 

atitude com a qual nos confrontamos diante delas no espaço instaurador do museu. E o que as 

imagens falam acerca do imaginário? O que o museu revela acerca do imaginário, das 

imagens, sobre nossa forma de encará-las, ou de reduzi-las ao campo da experiência sensível? 

Ao propor esses parentescos históricos, ressurge novamente uma correspondência com o atlas 

mnemosyne de Warburg, como metodologia formal e conceitual que perpassa pela busca de 

imagens e valores paradigmáticos, resultando em práticas de catalogação e sistematização das 

obras, bem como de sua colocação estratégica no espaço.  

As obras que compõe o painel instalativo são dispostas obedecendo a um padrão 

estrutural disperso e aglomerador. Diferente do efeito diagramático do painel ‗Summa 

vertebra‟, a sua organização segue uma ideia de projeção tridimensional, na ordenação de 

diferentes volumes (obras com molduras e obras sem molduras), através dos quais são 

construídas pequenas sequências de micronarrativas. Mas em outro aspecto, 

‗Transubstanciação‘ segue o mesmo esquema estrutural de ‗Summa Vertebra‟: as sequências 

são também construídas e descontruídas nessa disposição, proporcionando rupturas e 

descontinuidades, aproximações entre ideias similares e/ou opostas.  
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Figura 16 - Instalação Transubstanciação. Foto: Vinícios Castro 

           

Figura 17 – Díptico da série Homo Plantae. Foto: Vinícios Castro 

 

As séries de ilustrações retomam assim a tradição da ilustração científica e da 

exploração da natureza, através de figuras alegóricas e descritivas que põe em jogo essa 

verdade objetiva da ciência. Ao mesmo tempo, as ilustrações exigem do artista um olhar 

científico, obtido através da observação detalhada, sendo preciso que se utilize de todos os 

conhecimentos objetivos acerca dos seres a serem registrados. Neste ponto, as ilustrações 

problematizam a um só tempo, tanto as verdades científicas estabelecidas, como os modos de 
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olhar fundados pela ciência; as práticas de observação e catalogação, assim como a própria 

noção de imaginário e mito.  

Adiante, descreverei o processo de produção de alguns trabalhos que compõe o museu 

do invertebrado, na particularidade das conexões simbólicas que se estabelecem entre elas.  

 

2.3. NARRATIVAS PLANTOMÓRFICAS 

 

2. 3.1 Herbário 

 

Para a poética do invertebrado, o aparecimento da espinha vertebral deu-se, 

primeiramente sobre a folha vegetal, com seu desenrolar infinito: primeiro germe de 

contaminação. Quase como uma epifania, tal aparecimento marca uma reviravolta no 

processo, um confrontamento perante a natureza simbólica insurgente daquelas experiências 

que, a princípio, carregam uma importância apenas passageira. A interferência da coluna 

vertebral sobre a folha do vegetal incide a marca de um renascimento, ou ressureição, através 

de um signo post mortem
10

. Sobre ela nasce também o próprio conceito de autópsia, que 

consiste em entrever através do invertebrado o conceito evolutivo do vertebrado. O desenho 

da coluna possui uma similaridade com a estrutura do ―esqueleto‖ da folha, um 

prolongamento insinuado a partir da haste principal da lâmina, o chamado pecíolo. 

                    

Figura 18 - Sem título, interferência sobre folha de árvore. Foto: acervo do autor  

                                                 
10
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Figura 19 – Sem título, interferência sobre folha de árvore. Foto: acervo do autor       

 

Como um objet trouvé
11

, ao gosto surrealista, as folhas são incorporadas à poética por 

sua plasticidade, e pelo imaginário mítico e popular que elas despertam. Abreviam assim o 

vínculo entre o natural, ou formal, e o simbólico. Restituem a própria sinergia do encontro 

casual entre natural e artificial.  

Enquanto suportes favoráveis à natureza da interferência, as folhas oferecem variações 

de pigmentação que já as tornam naturalmente pictóricas, além de outras características como 

textura, morfologia, volumetria, etc. Este padrão colorista de manchas é resultado da abscisão 

foliar, quando o próprio vegetal se encarrega de expurgar suas folhas durante o outono, ao 

inibir a ação de nutrientes e hormônios encarregados pela sua coloração ao longo do 

transporte da seiva nas gemas apicais (caule). Este processo pode se dar também pela ação de 

fungos e demais microrganismos (parasitismo) que se alojam no tecido da folha, provocando 

esse efeito natural de veladuras (manchas, traços, ranhuras, sinais sobrepostos, necroses, 

ferimentos, etc.). 

Essa percepção aguçada perante as propriedades formais das folhas me imbuiu a uma 

atitude exploradora, na coleta de amostras de grande variedade. A proposta desde o princípio 

era compor uma coleção de espécimes, utilizando aquelas mais abundantes nas regiões por 

onde foram coletadas. O processo de criação/experimentação se desenvolveu ao longo de uma 

postura de cientista, através de estudos e análises de propriedades das amostras utilizadas, 

conciliado á atitude do Flâneur
12

, no qual o olhar é entregue a causalidade das descobertas, ao 

processo lúdico que envolve a prática da coleta e catalogação. Esse processo heurístico é 

quase inesgotável, pois quanto mais o entendimento do suporte de interferência se amplia, 

mais o trabalho é enriquecido simbolicamente. Numa sequência de experimentações que 

envolvem todo o corpo, e com ele, todas as possibilidades de linguagem envolvidas, as 

                                                 
11

 O termo objet trouvé define-se como qualquer objeto encontrado pelo artista e 

ressignificado como obra de arte. ―Presente nos processos dos dadaístas e surrealistas, este objeto 

encontrado consistia em apropriações de coisas naturais achadas ao acaso, tais como conchas ou 

pedregulhos. Os itens eleitos são então exibidos nas montagens ou colagens sem serem modificados.‖ 

(LITTIG, 2015, p.42)  
12

 Ato de deambular pela cidade em destino. ―Para Baudelaire, o ato de deambular como um vagabundo 

errante era um exercício de contemplação artística. [...]. Perdido na multidão, aproveitava para olhar sem 

julgamento e construir, num ato de expertise, a própria ordenação do mundo. O devaneio era a reflexão do 

Flâneur. (SATURNINO, p. 3). 
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diferentes propriedades orgânicas são assim experimentadas também pelas sensações que elas 

despertam.   

Todas as amostras utilizadas se classificam, segundo a biologia botânica, como 

vegetais vasculares, por conterem em sua estrutura vasos ou filamentos responsáveis pelo 

transporte de seiva dentro da planta, para transmiti-la a todos os órgãos e tecidos, tanto 

vegetativos quanto reprodutivos. Como partes do tecido vascular se destacam o xilema e o 

floema, em cujo entrecruzamento se estabelece a troca das soluções obtidas durante a 

fotossíntese, em um processo de retroalimentação cíclica. O primeiro encarrega-se de 

transmitir água e sais minerais da raiz ao ápice (seiva bruta) além de oferecer suporte 

mecânico para a sustentação da planta; o segundo encarrega-se da condução de substâncias 

obtidas durante a produção fotossintetizante nas folhas (seiva orgânica) tais como sacarose, 

aminoácidos, lipídios, carboidratos, ácidos nucléicos, substâncias reguladoras de crescimento, 

transmitindo-os para todos os demais tecidos, do caule e raiz. Enfim, é graças ao mecanismo 

de transporte vascular que as plantas podem crescer e se desenvolver.  

Tendo como finalidade a sobrevivência da planta — daí serem classificadas como 

seres autótrofos indicando aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento — a 

regulação desse fluxo binário mostra-se fundamental também para o equilíbrio total dos 

processos vitais: a alimentação torna-se também nutrição, que se reveste em crescimento e 

reprodução, fazendo com que o ciclo reinicie continuamente até a morte do vegetal.  

Mesmo em estado inerte, anterior à interferência, as folhas já se mostram obras de arte 

descartadas pela ação do tempo, pois carregam ainda um indício de vida, resvalando parte da 

seiva ou do fluxo vital derramado pelos canais vasculares. Como matriz dessa energia vital 

pulsante na planta, as folhas podem ser comparadas a pulmões, pois são os órgãos 

responsáveis pelas trocas gasosas que integram o processo de fotossíntese, além de contribuir 

no fluxo de nutrição e respiração do vegetal. 

Ao carregarem essa premente virtualidade, elas atravessam e conciliam o elo invisível 

entre vida e morte. A coluna vertebral atravessa a folha por um ponto de partida 

indiferenciado, e se torna assim metáfora do próprio fluido vital que nasce do espaço 

margeado pelo invisível, no começo do caule, decrescendo em tamanho, forma e nitidez de 

traço, até apagar-se totalmente na extremidade contrária. O esqueleto da folha, por sua vez, 

replica a estrutura de crescimento da planta, onde as nervuras parecem indicar em pequena 

escala o prolongamento dos galhos. Não tendo começo ou fim, ela é antes o agente dinâmico 
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que transporta o ente espiritual invisível e que assume novamente sua natureza incorpórea ao 

final do percurso. Como canal de comunicação potencialmente infinito, a espinha vertebral se 

revela também índice gráfico que tangencia os estímulos vitais da planta, ou o espectro de 

consciência por ela vivenciado. Faz-se também analogia como a linha gráfica do 

eletrocardiograma, que assinala o ritmo da frequência cardíaca. No processo de cadaverização 

da folha, a transparência da coluna vertebral, como sinal que infere sobre a superfície opaca 

do suporte, busca traduzir o desaparecimento do corpo sutil ou da energia vital do organismo. 

Essa passagem entre vivo e morto, indicado materialmente pelo grau de decomposição da 

folha, é tensionada também pela antítese entre visível e invisível. Outra forma de evidenciar 

isso é a clara antítese entre a ruptura da folha e o padrão de continuidade da coluna. 

Entretanto, tal antítese busca na verdade a síntese fundamental entre vida e morte, indicando 

que a morte não é o fim da vida, senão que assinala uma via de passagem e de transformação, 

de mudança de estados ou níveis de consciência.  

Assim as folhas são revividas simbolicamente nessa ação quase ritualística, que busca 

por a mostra sua realidade espiritual. O desaparecimento da vértebra na extremidade da folha 

é também o desaparecimento das funções vitais, a cessação da dinâmica de respiração e 

nutrição, terminando no corte (real e simbólico) que encerra o parentesco da folha com sua 

estrutura total. Isso porque a interferência, sendo de natureza fenomenal e efêmera, está 

sujeita também à consumação do tempo, tal qual o suporte. Sendo o suporte de natureza 

fenomenal, a ação passa a ser compreendida também como vestígio fenomenal.  

O conceito de fluido vital, ou canal energético, encontra analogia também com a 

noção de Asè, ou Axé, energia ou poder mágico presente nas folhas, segundo as tradições 

sagradas do Candomblé. Segundo Botelho (2010), cada orixá detentor do axé é Ossain, o 

médico e curandeiro dentre os deuses, sem o qual não há ritual nem encantamento. Seu poder 

é também imprescindível aos Orixás e aos filhos de santos, pois ―sem folha não há axé, e sem 

axé não há candomblé‖ (BOTELHO, 2010, p. 4). Embora Ossain seja o maior conhecedor das 

propriedades curativas e terapêuticas das ervas, isso não impede que cada orixá possua 

também uma espécie de folha que é correspondente à sua personalidade. Na cosmologia 

sagrada dos ritos africanos, que se caracteriza pela perfeita harmonia entre homens, divindade 

e natureza, as folhas correspondem também a propriedades ou forças dessa natureza que por 

elas são evocadas: Ewé para as folhas de ar; ewéinón para as folhas de fogo; awé ami, que são 

as folhas de água, e ewéilé, que são as folhas de terra.  
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O poder das folhas sagradas no candomblé é evocado também pela palavra, pela 

oralidade em sua potência mágica, isso porque o axé é despertado também pela palavra: ―No 

encantamento das folhas, a palavra adquire um poder de ação muito forte, porque ela está 

impregnada de axé, nas palavras rituais, ofó mobiliza o axé quando pronunciado de acordo 

com a dinâmica litúrgica‖ (BOTELHO, 2010, p. 5). 

Na instalação exposta aos visitantes da exposição, as folhas são dispostas sobre uma 

espécie de gabinete, em posição perpendicular ao observador. Assim, os desenhos realizados 

sobre elas interagem entre si a partir do padrão continuado da coluna vertebral. Desse modo, a 

coluna que desaparece a partir desse vazio incorpóreo reaparece na próxima folha posicionada 

ao lado ou à frente. Esse vazio é intermitência onde a coluna, como um fantasma, aparece e 

em seguida desaparece, retornando à zona do invisível. As folhas são também acondicionadas 

sobre uma superfície de isopor, com luminárias pontualmente direcionadas, e assentos 

posicionados para os visitantes, convidando-os a interagir com elas, mesmo que de modo 

passivo. A mesa cenográfica abriga assim os itens desse pequeno museu, com sua natureza e 

aspecto objetual, quase inteiramente fabricados, mas também como amostras naturais, 

revestidas de uma aura de descoberta científica. 

 

 

Figura 20 – Disposição das folhas na instalação Herbário. Foto: ViníciosCastro.   

 

2.3.2 Prana 

 

 A série Prana foi realizada como um desdobramento da instalação Herbário. São 

experimentações em que me aproprio de folhas quebradiças para compor pequenas figuras 
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polimorfas de pulmões. Os ‗pulmõezinhos‘, como passei a chamá-los, encerram em si, 

analogias com estruturas inteiras dos vegetais, também aludindo ao nascimento (brotamento) 

e morte (cessação da respiração).  

Nessa série em se enfatiza, especificamente, a mesma concepção de fluido ou energia 

vital, a partir de uma analogia direta com o conceito de energia prânica. Para Artreya (1996), 

segundo os sistemas antigos de yoga, Prana é definida como a energia vital do cosmos, 

penetrando todos os seres vivos através da respiração. Não podendo, no entanto, ser 

confundida com a respiração, ela é a própria energia vital que permeia a respiração, pois sua 

natureza é o movimento. A palavra tem origem no sânscrito antigo: Pra (antes) e Ana 

(respiração). O conceito encontra correspondência também com a ideia de alento, ou sopro de 

vida, como na passagem bíblica do gênesis
13

, através do qual o corpo inerte passa a ser 

investido de alma e consciência. Como energia substancial, ocupada no ciclo de criação, 

manutenção e dissolução do universo, a energia prânica não possui atributos, nem qualidades, 

pois é do contrário, neutra. Para Artreya (1996), embora o Prana possa adquirir 

posteriormente alguma qualidade, ela permanece sempre em seu estado original de pureza. 

Ela compõe também a energia física e mental, além do próprio movimento natural da mente, 

assim como as camadas sutis e astrais que subsistem ao corpo físico grosseiro.  

Segundo o mesmo autor, a energia Prânica ainda é constituída por dois aspectos: o 

primeiro, ‗Apana‘, repousa na base da coluna, e é descrito como aspecto lunar; o outro é o 

‗Prana‘ que repousa na cabeça e no coração, e é comparado ao arquétipo solar. Por fim, 

conceber uma energia vital cósmica que permeia os entes vivos é como conceber que o 

universo inteiro está vivo e que respira.  

É exatamente a esse nível grosseiro da realidade corpórea, mundo das transformações 

físicas e trocas gasosas, que a energia prânica se reencontra com a imagem da respiração 

vegetal, ao nível microscópico da fotossíntese. Trata-se das trocas gasosas efetuadas entre os 

agentes do ecossistema, nos quais as substâncias, soluções, energias ou fenômenos são 

diferenciados por sistemas particulares de recepção e transformação.  

 

                                                 
13

 Nos dizeres bíblicos: ―E formou o senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o 

fôlego da vida; e eis que foi feito alma vivente.‖ (Gn. 2 : 7)  
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Figura 21 - Série Prana, exposta na exposição Autópsia do Invertebrado. Foto: Vinícios Castro.                                 

 Figura 22 – Sem título, da série Prana.  Foto: Vinícios Castro. 

 

Em outro estágio de experimentação desta série, a energia Prana se mescla com a 

figuração dos estômatos, as células responsáveis pela regulação da transpiração e respiração, 

presentes no tecido epidérmico dos vegetais. Em uma alternância de fatores ambientais, tais 

como alterações de umidade na atmosfera, luminosidade ou níveis de gás carbônico, essas 

células se abrem, formando pequenas bocas (do grego Stoma, ou boca). São células ricas em 

cloroplastos, formadas por uma pequena fissura, ou ostíolo, guarnecido de duas ou mais 

células-guarda e demais células subsidiárias. Seu funcionamento corresponde a outras etapas 

do processo fotossintetizante, ao regular os mecanismos de reserva ou de perda das 

substâncias necessárias à fotossíntese. Além disso, elas controlam também o nível de gás 

carbônico que é liberado no consumo de gás oxigênio na respiração da planta.  

Com a analogia visual entre Prana e as células vegetais, esta se passa a exercer a 

função de um denominador comum, que intermedia o diálogo entre os agentes ―animal‖ e 

―vegetal‖, sendo ela mesma intuída por manchas transparentes ampliadas em grande escala. 

Através de uma rima visual, essas manchas ambíguas, ora representam os próprios estômatos, 

ora o canal vascular da seiva. Assim, o aspecto invisível da energia prânica é visualmente 

‗encarnado‘ na imagem dos estômatos. Essa metáfora visual se torna possível graças ao fato 

de que é atribuído ás plantas a função de liberação do gás carbônico que será consumido pelos 
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seres vivos heterotróficos. A transparência evoca o aspecto quase invisível da célula, tornada 

visível metaforicamente por esse recurso plástico, no qual o fluido energético (ou liquefeito) 

vem imprimir um índice de sua existência sobre o suporte. Sugerindo o que se pretende ser 

um derramamento da seiva dos canais vasculares (xilema e floema), as manchas translúcidas 

tornam-se similares á uma mancha de celulose. 

O ar, perceptível através do processamento orgânico da respiração, mas invisível ao 

olhar, é intuído visualmente como uma mancha que resiste após o desaparecimento gradual 

dos pulmões vegetais. Torna-se impressão, pós-imagem, resultado de uma pulsação 

intermitente (inspiração-expiração), de permanente troca gasosa com o ambiente, e 

consequentemente, com os demais seres vivos. A mancha torna-se assim uma espécie de 

fotograma, torna perene o aspecto não representável do fluxo gasoso, ou do fluxo de energia 

vital indiciado pela dinâmica da respiração orgânica. Além disso, a respiração universaliza 

todos os demais processos orgânicos, pois é através do elemento ar (prana, gás oxigênio), que 

se completam os ciclos metabólicos do organismo.  

 

    

Figura 23- Sem título, da série Prana. Foto: acervo do autor. 

 

Ao longo do processo de produção, algumas imagens e ideias surgiram de impressões 

ou sensações fugazes e evanescentes, que mediante a intensidade de sua fixação no 

inconsciente, acabam adquirindo um forte valor simbólico. Uma dessas experiências foi, por 
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exemplo, a perda de sensibilidade momentânea do corpo durante uma seção de Pranayama, 

na qual me senti como que‘ transformado em árvore‘. Enquanto meu corpo físico adentrava 

um estado de profundo relaxamento e de auto-observação, a mente, silenciada, deixava 

entrever apenas a percepção do fluxo de respiração ou dos batimentos cardíacos, alcançando 

um estágio de dormência que é quase como a anulação do corpo físico. Dessa experiência, 

dominada pela forte sensação de pertencer, mesmo que momentaneamente, ao reino vegetal, 

surgiram todas as analogias possíveis de imagens posteriores, envolvendo o reino vegetal
14

. 

Em seguida a essas experiências, surgiram outros desdobramentos envolvendo matérias e 

processos químicos, como os desenhos feitos com mancha de calor, ou a justaposição das 

linhas da minha mão com as nervuras da folha.  

Ao longo do meu processo de experimentação busquei representar também a 

sequência de abertura e fechamento dos estômatos, cujo funcionamento real é determinado 

pela interação dinâmica entre aqueles fatores físico-químicos já comentados. Assim como o 

ciclo dinâmico de retroalimentação metabólica, as associações simbólicas estabelecidas entre 

as imagens podem ser comparadas a uma cadeia sistêmica de fatores ambientais, com certa 

indiferenciação entre suas fronteiras, entre o dentro e fora da imagem, seu conteúdo e 

continente, sua formalização e seu significado.  

Da mesma forma, Prana, enquanto energia vital que penetra todas as coisas animadas, 

possui a qualidade de anular a diferença entre o dentro e o fora; entre o fluxo respiratório que 

adentra os pulmões (ou os estômatos) e o fluxo vital que é eliminado por este, sempre com 

novos dados transformadores 
15

. O interior e exterior do corpo físico tornam-se também 

indiferenciados, pois este permanece envolvido pelos invólucros sutis que o protegem e o 

nutrem energicamente. Assim, a distinção metafísica entre corpo e espírito, que é atribuição 

recente do platonismo e neoplatonismo, é negada ou problematizada, pois os dados 

transformados interagem a partir dessa contaminação mútua, na conversão de energias que se 

dão entre o plano físico, o plano sutil/etérico e o plano espiritual.    

Por outro lado, a o desenho das linhas dos canais vasculares cumprem a função 

metafórica de uma genealogia. Ela surge do primeiro experimento que deu origem à série, em 

                                                 
14

 O próprio ―aparecimento da vértebra na folha‖, ao qual me referi no início da seção anterior ao 

abordar o processo de produção do Herbário, faz referencia, mesmo que simbólica, a esse aparecimento do 

humano no vegetal, para depois, em estágios posteriores, alcançar o aparecimento do vegetal no humano. 

Procedendo por uma arqueologia do processo criativo, essa foi uma das experiências que me acionou o primeiro 

sintoma físico de plantomorfia, para reaparecer depois como imagem simbólica.   
15

 Parte dessas transformações se dá, por exemplo, na conversão entre gás carbônico, consumido 

durante a nutrição metabólica, em gás oxigênio, que é revertido depois para a atmosfera. 
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que o padrão das nervuras das folhas é replicado como árvore genealógica, representando um 

agrupamento familiar de pulmões. Seja no próprio alvéolo, ou no sinal deixado pela passagem 

do ar, quase invisível, esse traço genealógico nasce de uma etapa anterior, não observável 

pelo ser vivente (no caso dos trabalhos reproduzidos acima); parece brotar assim, desse plano 

transcendente que se oculta atrás ou em torno dos pulmões, para além da dimensão limítrofe 

do suporte. Indica-se assim que há um plano simbólico por detrás, e para além da imagem, 

uma realidade espiritual/virtual que se expressa através do imaginário.   

A sequencialidade influi uma percepção de movimento, de tensão, ou de devir, 

potencializado por essa ideia de genealogia. Como pequenas amostras científicas de um 

espécime desconhecido ou inventado, os ‗pulmõezinhos‘ atravessam diferentes estágios de 

putrefação, até desaparecerem, deixando assim, na impressão de sua pós-imagem, apenas o ar 

que os preenche. Em outros experimentos, deixo a mostra o processo de abscisão em uma 

mesma folha, revelando texturas ou tonalidades que são resultado desse processo efêmero. Ao 

serem ressignificadas em novas composições, as folhas integram uma sequência de 

desaparecimento, ou de apagamento (tal como acontece na própria planta), do qual sobra 

apenas a forma plasmada de um corpo etérico (vasos e cavidades pulmonares). Em busca de 

uma representação visual desse ‗tempo vivo‘ e de sua lentidão, através da brevidade, sutileza, 

ou miniaturização das figuras, vou incorporando, não só o resíduo orgânico da folha, mas 

também seu fenômeno de oxidação. Os pulmõezinhos se transformam em ícones, à 

semelhança dos ex-votos que habitam o imaginário mítico-religioso do homem nordestino, 

lembrança visual que me serviu como uma referência para este trabalho.  

Os ex-votos são também parte da herança histórica, geográfica e também religiosa, 

que me acompanhou durante a infância, sobretudo por que descendo de sertanejos do interior 

do Ceará. Em minha memória conservo viva a imagem dos ex-votos na cultura popular 

cearense, nas gravuras, na literatura de cordel, nas pinturas ou ilustrações, ou na obra de 

artistas que resignificam esse imaginário. Mais tarde, durante minha adolescência, em uma 

viagem à cidade de Canindé-CE, tive a oportunidade de me reencontrar pessoalmente com os 

ex-votos, na chamada casa dos Milagres, lugar de peregrinação para os romeiros que visitam a 

cidade. A imagem dos cercados de madeira cheios de cabeças, pernas, olhos, troncos, feitos 

de materiais diversos, em uma estética marcadamente rústica, permaneceu fortemente fixada 

em minhas lembranças, e continua a me remeter aos ossuários das capelas medievais, como a 

cripta dos capuchinos em Roma e Palermo, na Itália — que nunca tive oportunidade de ver 

pessoalmente — preenchidas de ossos humanos em toda dimensão das paredes. A tradição 
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dos ex-votos é herança pagã no seio das práticas populares do catolicismo nordestino, e 

remonta historicamente a cerca de 2000 anos a.C. ,quando já era encontrada abundantemente 

em cidades romanas. Os ex-votos podem ser definidos como oferendas a santos, a fim de 

obter ou agradecer um milagre alcançado, e são diretamente associados à cura, devido a 

icônica presença do corpo humano (sejam através de esculturas, pinturas, fotografias, etc.).  

 

 

Figura 24 – Museus dos ex-votos em Canindé-CE. Fonte: http://www.mallarmargens.com/2016/06/ex-

voto-poema-de-myrian-naves.html 

 

2.4. ONTOGENIAS E GEOANTROPOMORFIAS 

 

A série ‗Ontogenia‘ é uma incursão ao reino do Homo Mineralis
16

, por meio da qual 

exploro a própria ambiguidade da mancha pictórica em adesão ao traço linear, opondo a 

noção de visível (sólido, opaco, tangível, volumoso, etc.), com a noção de invisível 

(transparente, leve, sutil e intangível).  

O termo ‗Ontogenia‘ ―(do grego ὀντογένεση, composto de ὄντος, transl. ontos, 'ser, 

ente' e γένεσις génesis, 'criação')‖
17

 designa em biologia celular, o estudo dos estágios de 

desenvolvimento do organismo, a partir do embrião fertilizado, tendo como finalidade a 

compreensão de todas as suas etapas de evolução. Compreende também o estudo evolutivo de 

                                                 
16

 Termo criado pelo autor da pesquisa. Designa o espécime humano transformado, metaforicamente, 

em mineral, ou vice-versa.  
17

 Referência extraída do Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ontogenia)  
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alguma unidade específica (uma célula, um organismo inteiro ou uma sociedade de 

organismos). (MATURANA e VARELA, 1987, p.74). 

A princípio, tal experimento se constituía de um estudo pictórico de manchas, 

realizadas com nanquim e aquarela, inspiradas na técnica de pintura japonesa (o sumiê), e 

posteriormente ressignificadas como ilustração naturalista de rochas, em vista do padrão 

gráfico e colorista que elas apresentavam. Em seguida, tendo me tornado consciente da 

virtualidade da imagem figurativa dentro da mancha abstrata, fui realizando interferências a 

lápis, com desenhos de figuras humanas.  

Como resultado, foi-se prefigurando assim, uma espécie de narrativa mitológica: da 

aparente formação rochosa, grosseira, bruta e inanimada — indicada pelo grau de abstração 

pictórica da mancha — surge o embrião polimorfo que, quadro a quadro, reconstrói sua 

identidade como corpo, assim como sua unidade existencial como espírito. Ao se completar, 

ele perfaz o caminho evolutivo entre o invertebrado e o vertebrado; perfaz sua realidade 

ontológica como ―pedra‖, a fim de iniciar seu caminho ascendente entre os reinos vegetal e 

animal, etc. A sobreposição das figuras, obtidas através do dinamismo das linhas apenas 

esboçadas, ajuda a atribuir o efeito de desambiguação, de uma deformidade perturbadora. A 

não conciliação entre o sólido visível e o fluido transparente engloba a própria virtualidade do 

nascimento.  

Esse corpo humanoide se expande também a partir de uma camada invisível, 

extradimensional. Como se fosse um fantasma, ele vai se constituindo em sua natureza 

orgânica: de fluido energético passa a constituição dos tecidos e órgãos, e por fim, alcança sua 

natureza humana, em sua integridade biológica. A partir daí vou construindo minhas 

anatomias imaginárias, sempre bebendo da fonte naturalista das descrições de anatomias reais. 

A rocha embrionária faz analogia também como o ovo filosófico dos alquimistas 

medievais, englobando a prática mágico-esotérica dessa disciplina. Lugar de nascimento, 

símbolo universal de fecundidade; forja e recipiente que abriga toda a virtualidade da vida. Na 

prática alquímica, o ovo cósmico é reproduzido no ovo filosófico, que é chocado e fecundado 

pelo fogo filosófico, a fim de gerar a pedra filosofal. É através deste que se efetua a junção 

dos opostos (masculino e feminino), consciente e inconsciente, material e espiritual. No ovo 

cósmico, a vida emerge do estado embrionário latente e permanentemente consciente; é 

gerada no calor entrópico, homogêneo e indiferenciado, do qual o uno se irradia para o 

múltiplo, o simples evolui para o complexo, o microscópico evolui para o macroscópico, e o 
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andrógino primordial distingue-se na separação entre os sexos. De maneira similar, em 

‗Ontogenia‘, a relação entre masculino e feminino aparece na androgenia dos corpos 

humanoides, a meio caminho de efetuarem sua diferenciação de gênero. Assim, a vida é 

interpretada como desígnio do próprio cosmos, de um princípio criador divino, desde o 

estágio subliminar do seu processo evolutivo. 

 

                  

Figura 25 – Sem título, da série Ontogenia. Foto: Vinicios Castro 

Figura 26 – Sem título, da série Ontogenia. Foto: Vinícios Castro 

 

O ovo filosófico encontra analogia em diversas culturas, onde a conciliação do 

sagrado masculino e sagrado feminino se integraliza na imagem paradigmática do embrião 

cósmico que surge das águas primais da existência. Para o Orfismo, religião surgida na Grécia 

por volta do século VI a.C. o ovo primordial representa a plenitude do ser, que se dissolve na 

diferenciação e individuação dos componentes que são por ele gerados. Segundo Oliveira 

(2004), em contraposição à teologia vigente de Hesíodo, que vê no caos, ou no ‗não ser‘, a 

origem do próprio ‗ser‘, os orfistas pregavam a proposição inversa segundo a qual o ‗Não ser‘ 

se origina do ‗Ser‘ absoluto. Uma visão quase idêntica aparece nas narrativas cosmogônicas 

do Rg-Veda, primeiro e mais antigo dos quatro vedas, que se refere ao Hiranyagarbha, 

embrião cósmico que abriga Bhuta (matéria) e Prana (vida, ou espírito). O ovo é fertilizado 

por Prana, aspecto masculino e ativo, e Bhuta, representando o aspecto feminino e passivo, 

origina o universo a partir da matéria animada no espírito.  
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A figura da rocha remete imediatamente à própria ancestralidade da cultura humana, 

que se inicia com a manipulação das primeiras ferramentas de caça (as chamadas pedras 

lascadas); um marco significativo da evolução do Homo Sapiens. Posteriormente, se abre o 

caminho para o surgimento da linguagem e da escrita, culminando na transmissão de 

conhecimento entre gerações, na própria constituição sociocultural do homem. Em 

‗ontogenia‘, o ‗aparecimento‘ metafórico da coluna vertebral, indicada pelo grau de 

diferenciação dos embriões, evoca também a supremacia evolutiva do corpo ereto, e o seu 

padrão instrumental como ferramenta, dotando o ser humano de inteligência e habilidades 

motoras que o distinguem dos demais seres vivos. 

Ao propor também o encontro entre dois elementos aparentemente contrários 

(animado e inanimado), as gravuras fazem alusão à idade geológica da terra, ao processo de 

formação da rocha, que é dotada também, segundo a alquimia, de um princípio vital gerador, 

tendo como finalidade a formação do organismo ‗Terra‘. Na sucessão de eventos cósmicos, o 

surgimento da espécie humana não se dá como mero acidente, mesmo que como resultado de 

uma sucessão de causalidades do mundo físico. Do contrário, ele é culminância de todos os 

processos orgânicos que evoluem através dos processos conscientes da vida. 

Para conceber essa visão imaginativa foi preciso esboçar, literalmente, uma anatomia 

geológica do corpo humano, uma ‗Geoantropomorfia‘, neologismo que dá título á serie onde 

faço alusão ao processo de nascimento da coluna vertebral a partir do desenho de uma 

cavidade na rocha. Ela complementa parte dos experimentos de ‗Ontogenia‘, e em termos de 

uma narrativa, a antecede cronologicamente.  A coluna, que nos desenhos é identificada como 

primeira matéria orgânica a se realizar na divisão celular, encontra eco na rima visual da 

fratura geológica; a rocha estratificada torna-se metáfora das modulações do organismo em 

sua primeira fase gestativa. 

O mineral, funcionando como útero, refúgio maternal de onde nasce um novo ser, não 

propriamente humano, vegetal ou animal, é indicado pela coluna vertebral, que é metáfora da 

própria consciência espiritual, matriz generativa da própria vida. Como um fóssil que abriga à 

virtualidade da vida — também imagem post-mortem — a coluna vertebral está lá 

assinalando outra vez o caminho evolutivo entre vertebrado e invertebrado, fundado a partir 

da cavidade cósmica da rocha, reduto constelar e infinito.  
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Figura 27- Sem título, da série Geoantropomorfia. Foto: Vinícios Castro.    

Figura 28- Sem título, da série Geoantropomorfia. Foto: Vinícios Castro. 

 

2.5 IDADE DA CURA 

 

Os autorretratos da série Idade da cura efetuam ou amplificam outras analogias entre 

as metodologias científicas e os processos de criação no desenho. Aqui se descortina novas 

configurações formais que aderem ao jogo de duplicidades simbólicas já conhecidas: micro e 

macro, visível e invisível, transparência e opacidade. Porém, desta vez, essas dicotomias são 

transpostas para o universo poético do autorretrato.  

Nestes trabalhos realizo uma reprodução de uma dissecação da face, desvelando a 

camada da musculatura, ―a nudez desencarnada da pele‖. As fibras dessa musculatura, 

concebidas como linhas ou amarras, se transformam em pautas de uma escrita secreta e 

confidencial.   

Tal ideia adveio da observação de alguns procedimentos recorrentemente utilizados 

em ilustrações científicas, bastante abundantes em livros de biologia, e também nas próprias 

gravuras de Andreas Vesalius, reproduzidas na História da Composição do Corpo Humano, 

de Juan Valverde. Neles, é bastante comum a representação descritiva da anatomia através do 

corte de dissecação, a fim de tornar visível os sistemas e órgãos subjacentes à pele. Esta 

representação característica se revela através de uma série de soluções gráficas, observadas 

por mim: a) corte transversal subdividindo camadas de pele e musculatura, ou visão 
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simultânea de mais de um sistema vital b) invisibilidade parcial da figura, visando mostrar 

apenas aquela área do corpo específica c) transparência total do corpo, no qual os tecidos ou 

órgãos são representados sob a pele, sem necessidade da representação do corte aparente, d) 

representação naturalista do corte, no qual as camadas de pele estão suspensas, exibindo 

fatiamentos rebuscados e incisões profundas. 

O recurso gráfico de desmembramento do corpo põe a mostra sua fragilidade, realçada 

com elementos imageticamente fabricados. O recurso da invisibilidade e transparência – uma 

quase fantasmagoria – me instigou para o uso destes elementos expressivos na abordagem do 

desenho. Assim como na série ‗Ontogenia‘, essa concepção de figura remete a ideia de 

intangibilidade do corpo, de uma passagem entre seu estado fluido e sólido; sutil e grosseiro.  

Na gênese dos processos criativos, o exercício da escrita, subproduto do pensamento 

que se desdobra sobre si mesmo para refletir-se através da linguagem, torna-se também 

exercício criativo. A escrita adquire um caráter performático, que acompanha parte do ritmo 

do pensamento, seu avanço, sua transformação junto á materialização da obra.  

Assim, os escritos, ou o ato da escrita, são incorporados visualmente á poética do 

invertebrado. A escrita é transposta para a imagem da face – tomada como suporte – para 

simular o artifício de dissecação. A escrita subjetiva, ou seu ato performático, dissolve a 

fronteira entre o real e o imaginado, para coabitar o corpo em sua dupla imanência: corpo 

visível, real, presentificado através da autoria da obra e do grafismo da escrita, e corpo 

representado, cópia figurada do real, mas que performatiza também uma imitação da autoria, 

perpetua uma visão fragmentária e metalinguística do ser representado como autor de sua 

própria imagem. O ato de desenhar duplica-se nesse gesto refletido, que investe tanto na 

presença real, espacial, como na presença imaginária; perpetua uma presença enigmática que 

parece se materializar a partir da invisibilidade corpórea da face, sujeita à escrita (quase) 

ilegível. 

 Esse conceito de autoria encontra exequibilidade no recurso proposital do 

inacabamento, ou ao menos numa aparência fingida de inacabamento: o grafismo que 

contrapõe cor e linha, transparência e opacidade, ou aparecimento e desaparecimento, atribui 

ao corpo uma modulação de aparência que irá se determinar integralmente no acabamento da 

pintura (que contrariamente, nunca irá se completar). Essa ideia é apresentada, por exemplo, 

na própria montagem sequencial dos quadros.  
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A escrita comunica comentários sobre o ‗Eu‘, enquanto objeto da representação, que, 

através da grafia quase ilegível, comunica narrativas secretas, caudalosas e labirínticas. A 

escrita microscópica evoca não só a atitude de contemplação passiva, mas exige o ato da 

leitura, exige que o olhar persiga o novelo da escrita em suas muitas errâncias. Ao mesmo 

tempo, replica a forma plasmada da coluna vertebral em seu prolongamento infinito. A leitura 

do conjunto da obra se faz necessária entre o plano da imagem e o plano da escrita, resultando 

numa unidade formal que exige a coesão entre dois campos linguísticos de recepção e 

percepção. 

O corpo imagetificado como organismo, performatiza em quatro narrativas, (ou quatro 

etapas de uma mesma narrativa) seu processo de ‗transubstanciação‘. Começando pela série 

‗Muda‘, em que a linha gráfica que representa a musculatura da face se transforma em pauta 

escrita. Em seguida, continuando na série ‗Camuflagem‘, em que apareço costurando o tecido 

vegetal na própria face. Logo após, na série ‗Colheita‘, meu corpo vai se integrando a partir 

do brotamento da flora imaginária, á maneira das figuras ilusionistas de Arcimboldo; 

terminando em seguida na série ‗Mimesis‘, em que minha face é atravessada por células 

vegetais no auge do seu processo metabólico.  Conclui-se assim o percurso da narrativa 

alegórica.  

A disposição em conjunto dessas quatro narrativas forma uma espécie de bestiário 

particular, uma catalogação taxonômica de fenômenos ou efeitos de transmutações 

alquímicas; mutações genéticas de outro plano de realidade. Realizam assim a culminância de 

uma ciência artificial ou ingênua que se inicia no painel ―Transubstanciação‖.  

Há nesses desenhos outro recurso mimético, que é a imitação da gestualidade 

empreendida nas técnicas do desenho, do bordado e da escrita; fazem correspondência direta 

com o processo criativo, porque são técnicas que aparecem ao longo de toda minha produção 

poética. Entretanto, assim como o signo semântico da escrita é formalizado junto á imagem 

figurativa, as técnicas, e o ato de pintar e bordar estão apenas mimetizados na reinterpretação 

do autorretrato. A confidencialidade e intimidade do processo criador são impressas também 

sobre a imagem do artista.  
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Figura 29 – Exibição da série Idade da Cura, na exposição Autópsia do Invertebrado/ Foto: Vinícios Castro. 

 

         

Figura 30 – Sem título, autorretrato da série Muda. Foto: Vinícios Castro                                            

 Figura 31 – Sem título, autorretrato da série Muda. Foto: Vinícios Castro                   
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Figura 32 – Autorretrato da série Camuflagem. Foto: Vinícios Castro 

    

           

Figura 33 - Autorretrato da série Mimesis. Foto: Vinícios Castro                                                                        
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2.6 DIÁLOGOS ESTÉTICOS  

 

O universo mítico-imaginário que compõe a Autópsia do Invertebrado encontra 

ressonância em um vasto universo de produções poéticas, perfazendo o caminho que vai do 

barroco ao contemporâneo.  

A concepção da exposição em seções ou coleções, não só à maneira do clássico 

gabinete de curiosidades, encontra similaridade também com a obra cinematográfica de Peter 

Greenaway, mais especificamente com relação à sua abordagem conceitual do processo 

criativo, e de suas redes semânticas de significado. Reflete-se, por exemplo, nos sistemas de 

pensamento que espelham os métodos de criação, sempre dinâmicos, e na forma como o 

diretor se apropria de uma ampla variedade de referências estéticas. Realizo aqui um paralelo 

estético e conceitual entre a poética do invertebrado e o filme ―A última Tempestade‖ 

(Prospero‘s Books, 1991) de Peter Greenaway. 

No filme— que é na verdade uma adaptação da peça homônima de Shakespeare — o 

livro é temática central da história, que é desenvolvida em torno do personagem Prospero e 

sua biblioteca, com a qual este mantém um apego quase fetichista. O projeto estético de 

Greenaway compreende um tratamento hipertextual da narrativa fílmica, no qual esta interage 

ativamente com outras linguagens, como o teatro, a fotografia, a música, e o livro. O suporte e 

a temática do livro se encontram com a estrutura linguística do filme, não só pelo seu apelo 

verbal, mas também imagético, resultando na plasticidade dos recursos visuais utilizados pelo 

diretor: colagem e sobreposição de janelas, transparências, animações, textos flutuantes. 

Greenaway transforma os planos em verdadeiras páginas de livros, em pleno diálogo com a 

estética barroca na qual se desenrola a história. 

Greenaway também se utiliza de meganarrativas, optando por intercalar outras 

histórias dentro do filme, como as falas explicativas dos livros feita pelo personagem 

Prospero. Assim ele revela sua preferência por narrativas episódicas, que avançam também à 

maneira dos capítulos de um livro. De maneira similar ao filme de Greenaway, a poética do 

Invertebrado se constrói na transversalidade do tempo, e nos intercambiamentos de narrativas 

heterogêneas, estruturas de tempo-espaço rizomáticas que se condensam junto aos repertórios 

de imagens.  
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Figura 34- Frame do filme A Última Tempestade, de Peter Greenaway. Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/426082814718149243/ 

 

Por outro lado, do uso de técnicas como o bordado, escultura e vídeo, foram surgindo 

conversações com outras poéticas marcadas pelo subjetivismo, pela produção de sentido que 

se molda através das sensações, percepções e afetos. Dentre tantos exemplos encontrados 

nesse caminho, destaco o artista brasileiro José Leonilson.  

A obra de Leonilson se destaca pela simplicidade, delicadeza e sutileza com que 

aborda seus dramas pessoais, seus sentimentos e pensamentos mais íntimos.  Na visceralidade 

do seu fazer poético se vêm imbricadas vida e arte de maneira indissociável.  Em sua 

preferência pelo uso de técnicas como o bordado, a pintura, o desenho e o objeto, 

predominam a hibridização entre imagem e texto, como referência aos fatos verdadeiramente 

vividos, e que são ressignificados como poética.   
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Figura 35 - Empty Man (1991), obra de José Leonilson. Fonte: http://cubobranco-

br.blogspot.com.br/2016/04/aquilo-que-nos-une.html 

 

Outro aspecto bastante valoroso para mim na obra de Leonilson é o uso do bordado 

como extensão da linguagem gráfica. Foi diante da feliz descoberta de sua obra, 

especialmente dos bordados, que despertei para as possibilidades expressivas que o uso de 

linha, tecido e agulha carregam. A lembrança desse encontro permaneceu intocada em mim 

durante muito tempo, até ressoar nos meus trabalhos recentes, e no uso inaugural que faço do 

bordado em minha poética.  

A obra de Joseph Beuys também contribuiu para a sofisticação do meu olhar e do meu 

repertório poético, especialmente no que se refere à abordagem da relação dinâmica entre 

pensamento e matéria. Fascina-me sua teoria da escultura, acerca dos fenômenos físico-

químicos que são expandidos ou ampliados na sua visão utópica de sociedade e de 

criatividade humana.  Em sua abordagem alquímica ou xamânica, a matéria bruta é posta em 

evidência, em detrimento do trabalho acabado.  

Muitos trabalhos e experimentos possuem filiação com a obra de Joseph Beuys, ou 

carregam a impressão fortemente opaca da sua influência, sua quase presença literal.  Obras 

como ‗Herbário‘ e ‗Prana‟ devem muito ao pensamento de Beuys e à sua teoria da escultura. 
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São ecos ou atravessamentos que se encontram, por exemplo, nos traços gestuais que parecem 

dizer algo mais, algo de indizível em seus desenhos; nas fórmulas e diagramas de pensamento 

que tem por finalidade autorreferenciar os signos continuamente retrabalhados; ou na 

presença icônica e messiânica da sua voz, do seu comentário; do uso da palavra como poder 

divino criador.  

Mas o aspecto mais icônico da obra de Beuys, com o qual a poética do invertebrado 

possui afinidade mais genérica, é sua alquimia dos materiais, atribuída, é claro, ao seu 

conceito expandido de escultura, e expressa, por exemplo, na dualidade entre os materiais 

ditos leves, fluídicos, quentes, desordenados, e os materiais pesados, sólidos e ordenados. 

Dinâmica esta que, segundo Borer (2001), parece indiciar ―a passagem entre o caos da vida 

cotidiana, e uma vida mais espiritualizada, mais ordenada‖. O interessante é que a passagem 

entre o caos e a ordem na teoria da escultura de Beuys se aplica quase de modo universal às 

forças alimentadoras do processo criativo, sobre as quais já me referi. Ambas indiciam a 

passagem entre substância e forma, e irão se expressar em materiais com diferentes 

propriedades de conservação de calor. O movimento é a causa dessa passagem entre a 

desordem da substância e a ordem das formas, acionada pelo poder evolutivo do calor. Assim, 

Beuys elege a gordura animal como substância anamórfica e pré-formativa, e junto a ela, 

incorpora também o feltro, (princípio isolante); o cobre, (princípio condutor) e a cera de 

abelha, (princípio isolante). Como afirma Borer: 

A matéria ‗em estado bruto‘ constitui em primeiro lugar um espaço 

pedagógico, ela oferece matéria para reflexão: ela não é exposta por si 

mesma, mas servindo a um processo de transformação – um primeiro lugar. 

A gordura animal exerce de forma marcante essa função, quando ela permite 

que se reflita sobre o material antes da forma‖. (BORER, 2001, p.15).  

 

A performance de Beuys, ‗Como explicar obras de arte para uma lebre morta‘, 

apresentada em uma galeria de Düsseldorf em 11 de novembro de 1965, evoca as forças 

instintivas do homem e sua conexão ancestral com a natureza.Com o rosto coberto de mel, e 

segurando o cadáver da lebre em suas mãos, Beuys balbucia sons incompreensíveis ou semi-

verbais; uma espécie de idioma do além, de comunicação entre os vivos e os mortos, de 

comunhão entre os humanos e o reino animal. Ninguém melhor do que o artista para explicar 

sua obra: 
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[...] Além disso, a arte serve para expandir a organização das percepções 

sensoriais, para desenvolver ainda mais o potencial criativo dos seres 

humanos, levando-os a um padrão mais elevado. Eu penso ser esta a função 

da arte. É por isso que o termo entendimento tem que ser aplicado a algo 

totalmente diferente, neste caso. A arte não deveria ser entendida de modo 

puramente intelectual, da maneira como uma sentença lógica é entendida – 

perguntando, por exemplo, o que isso significa? A pessoa deveria entendê-la 

colocando-se completamente no objeto- eu digo, se colocando no sentido de 

dentro, a partir do seu interior... E quando eu estou explicando as imagens 

para uma lebre morta, então primeiro, eu estou dizendo que aqui nós estamos 

lidando com uma lebre morta. Essa performance acontece num tempo em 

que os humanos já causaram danos ecológicos. Isso significa que eles matam 

lebres. Mas também matam o solo, destroem as florestas, devido ao estilo de 

produção eles destroem a natureza e a vida em geral. Este é o problema 

ecológico, não é? E quando eu estabeleço que a lebre tem que entender algo, 

então eu entendi que a lebre e junto com ela toda a  natureza, são órgãos dos 

seres humanos sem os quais nos não poderíamos viver.  Isso significa que os 

seres humanos precisam de florestas como de pulmões, como fonte de 

oxigênio. Precisa de milho para a alimentação. Precisa da diversidade do 

reino animal para a fertilidade do solo, do planeta. Ele precisa de natureza e 

também dos animais do mesmo modo como precisa do seu coração, fígado e 

pulmão. É possível, portanto, enxergar a lebre como um órgão externo do ser 

humano. Todos nós sabemos que a evolução humana foi auxiliada por estes 

seres, que hoje estão sendo mortos por nós, já não estabelecemos nenhuma 

relação afetuosa com eles. E quando eu estou explicando as imagens para 

―esse organismo meu‖, então estou afirmando que este precisa ser 

compreendido de uma maneira inteiramente nova: como o crescimento de 

forças criativas, pelos sentidos, que se tornam místicos, aguçados, ricos e 

muito mais potentes. Que os poderes criativos avançam as estruturas 

presentes no pensamento através da intuição, inspiração e imaginação, e não 

terminam com o puro entendimento intelectual. Para mim a lebre é o 

símbolo da encarnação, por que a lebre faz na realidade o que o homem só 

pode fazer no pensamento. Ele cava um abrigo para si. Ela encarna dentro da 

terra, e isso por si só, já é importante. [...]. Com o mel na minha cabeça eu 

estou naturalmente fazendo algo que tem a ver com o pensamento. A 

capacidade humana na mão é fornecer mel, mas sim pensar, levar ideias 

adiante. Como resultados, os pensamentos são trazidos a vida novamente. O 

mel, é sem duvida, uma substancia viva, o pensamento humano também 

pode estar vivo, mas pode também trazer a morte intelectualmente, assim 

como pode ser morto. Ele pode ser como a morte no campo da política ou da 

pedagogia.
 18

  

 

 

                                                 
18

 Comentário transcrito de vídeo disponível na internet, em: 

https://www.youtube.com/watch?v=t0Rz8EcAeg8&index=189&list=WL&t=551s 
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Figura 36- Desenho de Beuys. Fonte: https://es.pinterest.com/pin/341640321705168128 

 

 

Figura 37- Registro da Performance de Beuys, ‗Como explicar obras de arte para uma lebre morta‘. Fonte: 

https://es.pinterest.com/pin/341640321705168128 
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3 PROCESSOS BIOLÓGICOS E PADRÕES SIMBÓLICOS  

 

3.1 SIMBOLOGIAS DA COLUNA VERTEBRAL 

 

“Para exteriorizar o sentido da coluna vertebral é necessário 

perseguí-la em suas errâncias; seu rastro indefinido. Perseguir o emaranhado 

de imagens vivificantes que ela arrasta consigo; sua marcha derrisória de 

signos recém-recrutados; seu movimento de sustentação, avanço, 

segmentação, morte e renascimento. Sempre posta á prova dos experimentos 

que a ressignificam, ela nunca cessa de contrair-se ou expandir-se em novas 

associações derivadoras”.
19

 

 

Neste texto irei elucidar os significados poéticos da coluna vertebral, seu uso enquanto 

signo, e os aspectos de sua natureza simbólica, perseguindo algumas das ideias impressas 

sobre seu rastro, suas errâncias. Em paralelo, me deterei também em esboçar uma reflexão 

poética e filosófica acerca do universo mítico-religioso do qual ela é extraída.  

Antes de prosseguir, irei me deter na seguinte distinção conceitual: a princípio 

entendida como estrutura significante do vertebrado, a coluna vertebral se apresenta como 

componente fundamental do corpo; estrutura fundante, eixo e alicerce sustentador. Todavia, 

ela contém dentro de si o padrão espinhoso
20

, substância simbólica que se apossa da estrutura 

física, corpórea; espírito que encarna a matéria, princípio vital que transcorre ao longo de seu 

eixo infinito. O padrão espinhoso não é representação da coluna vertebral, mas sim captura e 

agenciamento dessa pulsão vital que se empodera de um signo carnal, e que é assim 

posteriormente empregada na matéria física que é a obra de arte. É sobre esse padrão 

espinhoso, que é antes construção simbólica do que imagem – mas que também se corporifica 

como imagem – que irei dissecar com mais profundidade neste capítulo. 

Para a poética do invertebrado, a coluna apresenta ainda dois aspectos fundamentais: o 

primeiro se manifesta no uso simbólico do próprio signo figurativo, sendo intrínseco ao 

conteúdo dos trabalhos: coluna vertebral, vértebra, padrão espinhoso, etc. O segundo aspecto, 

não menos importante, é que essa contingência simbólica presente no signo indicia ou elucida 

                                                 
19

 Notas de diários pessoais do autor 
20

 Termo elaborado pelo autor da pesquisa.  



67 

 

o próprio processo criativo. Funcionando como metáfora das forças vitais que alimentam o 

processo de criação, ela conecta o passado e o presente de uma ideia, ao mesmo tempo em 

que compreende uma linha temporal potencialmente infinita. Não obstante, se o padrão 

espinhoso é símbolo da eternidade e transcendência, precisa conter também todas as linhas 

evolutivas do processo criativo; todos os processos simultâneos de gênese e transformação.  

Mas já tendo me detido sobre o fenômeno das imagens, e esboçado sua relação com as 

redes de funcionamento do processo criativo, cabe aprofundar aqui o primeiro aspecto, que se 

replica por si só em mais de uma função semântica: simples sinal gráfico ou imagem 

simbólica; por vezes, signo alusivo ou alegoria, mas, sobretudo, leitmotiv, por que reaparece 

nessas muitas categorias de representação possíveis. A progressão com que esses sentidos 

aparecem, na sequência dos muitos experimentos que materializam a obra, ajudam a 

complexificar as simbologias do sempre crescente padrão espinhoso. Enquanto ele é 

impulsionado de um crescimento físico, é investido também de uma força gravitacional que 

atrai para si todas os devires simbólicos.  

Por isso o padrão espinhoso comporta uma espécie de gramática, constituída de uma 

sintaxe e uma semântica, cuja compreensão não deve se dar através de etapas sucessivas de 

um enunciado ou sentença lógica, tal como nos sugere Joseph Beuys em seu comentário da 

performance ‗Como explicar obras de arte para um lebre morta‘. Esse fecundo semantismo se 

manifesta antes numa espécie de intuição que busca incitar a imaginação do observador, como 

uma continuidade da intuição criadora do artista através da intuição contemplativa do 

observador. O padrão espinhoso abriga muitos mundos possíveis, mundos que são criados em 

colaboração com o fruidor, permitindo que ele se deixe levar por esses ‗rastros de sentido‘. Se 

não fosse assim, um ‗museu para a ciência do imaginário‘ não seria efetivamente possível.  

Em sua função mais primitiva, o padrão espinhoso é manifestado como signo gráfico 

que se alimenta do formalismo geométrico/orgânico da linha. Kandinsky (2009) a define 

como elemento secundário, que surge pelo ―aniquilamento da imobilidade suprema do ponto, 

por uma tensão que instaura o movimento‖. (KANDINSKY, 1970, p. 61). O ponto é elemento 

primário, primeira fundação no espaço unidimensional, do qual emana a linha reta, em seu 

ímpeto de expansão/criação. Essa tensão, força viva do movimento que gera a linha reta, 

define-se pelo seu sentido de direção, que pode ser horizontal (frio, feminino e identificado 

com a cor preta); vertical (quente, masculino e identificado com a cor branca) ou diagonal, 
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que segundo Kandinsky, seria uma mistura das propriedades das retas horizontal e vertical 

(quente +frio).  

A linha reta é também o vetor que determina os dois aspectos posturais humanos mais 

vitais. O padrão espinhoso repercute em ambos, seja no eixo horizontal, passivo e estático, 

base de sustentação e repouso; linha da vida que marca o caminho percorrido entre 

nascimento e morte; seja no eixo vertical, que remete à altura, à ascensão, crescimento e 

prolongamento, avanço, marcha, caminho. É nesse ponto que passo a me aventurar nas 

associações simbólicas com a coluna vertebral. 

A linha reta, em particular, aparece como exemplo muito particular de certas formas 

geométricas que possuem equivalências no plano simbólico, ou melhor, de símbolos que tem 

como esquema básico formas geométricas simples. O círculo, por exemplo, remete 

diretamente à ideia de um sol divino, aos mitos uranianos, ou á personificação de uma 

divindade solar qualquer (Mithra, Hórus, etc.). O triângulo remete à solidez da pirâmide 

sagrada, enquanto a cruz parece efetivar no plano geométrico a intersecção simbólica entre o 

eixo horizontal (vida terrena) e eixo vertical (ascese mística, transcendência, vitória da vida 

sobre a morte, renascimento ou ressurreição, ascensão espiritual, etc.).  

Antes de prosseguir na análise que se refere à particularidade de algumas obras, no 

entanto, gostaria de definir a própria realidade e validade do conceito de símbolo, ou melhor, 

da imaginação simbólica, segundo o pensamento de autores como Jung, Durand, Ricoeur, 

Cassirer e Eliade, para a partir dai, poder avançar na análise do padrão espinhoso.  Em 

seguida, a partir destas definições preliminares, irei esboçar uma ‗anatomia simbólica‘ para a 

coluna vertebral, tendo como suporte os muitos significados ‗colhidos‘ do imaginário 

universal. Escolhi esses cinco autores porque oferecem proposições para pensar a imaginação 

simbólica além da figuração da imagem física, elucidando-a como melhor expressão 

concebível da psique humana, a partir do contexto da experiência mística e religiosa da qual 

ela faz parte.  

Em princípio, para Jung (1964), o símbolo pode ser definido essencialmente como 

figura ou imagem que comunica algo além do seu sentido figurativo: ―uma palavra ou 

imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e 

imediato‖ (JUNG, 1964, p. 21). Isso é sintomático de um aspecto psicológico mais geral, ―o 

fato de que o homem produz símbolos inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos‖ 

(JUNG, 1964, p. 21). O significado de um símbolo pode nos parecer sempre inesgotável e 
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inatingível, assim como nos são os conteúdos infinitamente indecifráveis do inconsciente. A 

razão lógica não penetra nessa região nebulosa dos símbolos, e é aí que alcançamos o 

pensamento muito similar de Cassirer, para o qual ―a razão é um termo inadequado para 

compreender as formas da vida cultural do homem em toda sua riqueza e variedade‖ 

(CASSIRER, 1994, p. 50). 

Citando o biólogo estoniano Jacob von Uexküll, Cassirer propõe uma transposição 

para o mundo da cultura humana daquilo que este autor chama de ‗círculo funcional‘. O 

conceito proposto por Uexküll concebe os organismos como possuidores de dois sistemas 

básicos: um sistema receptor, por meio do que estes recebem os estímulos externos, e um 

sistema efetuador, por meio do qual reagem a esses estímulos. De maneira similar, o ser 

humano, tendo alcançado um nível de evolução cultural singular, teria desenvolvido, para 

Cassirer, um terceiro sistema, que lhe é tão vital como aqueles dois últimos. Assim, ele não 

teria somente um sistema receptor e um sistema efetuador, impostos pela natureza, mas entre 

esses dois haveria um terceiro, desenvolvido ao longo da evolução cultural e psíquica da 

humanidade: o sistema simbólico, que retarda nossa reação aos estímulos naturais. Se no 

animal a inteligência e imaginação ocupam apenas uma função prática, no homem essas 

faculdades teriam evoluído para as formas da imaginação simbólica.  Esse sistema simbólico 

teria se desenvolvido também graças ao progresso da linguagem, não se limitando apenas ao 

campo artístico, mítico ou religioso, pois ela compõe todo o emaranhado da experiência 

humana. Se é através do símbolo que o homem transcende sua realidade física imediata, seria 

preciso então, conclui Cassirer, defini-lo não mais como animal rationale, mas como animal 

symbolicum. A chave para a compreensão do uso do símbolo está também nas relações 

efetuadas entre um sistema de signos linguísticos: ―Sem um complexo sistema de símbolos o 

pensamento relacional simplesmente não pode nascer nem se desenvolver plenamente‖ 

(CASSIRER, 1994, p. 64). Sendo assim, o símbolo não é somente universal, mas 

extremamente variável, tanto quanto as relações e correspondências dinâmicas efetuadas entre 

um sistema de signos.  

Isso nos aproxima pouco a pouco do conceito de imaginação simbólica de Durand, não 

menos complexo: 

O símbolo é, como a alegoria, recondução do sensível, do figurado ao 

significado, mas é também, pela própria natureza do significado inacessível, 

epifania, isto é, aparição, através do e no significante do indizível [...]. 

Vemos, de novo, qual vai ser o domínio de predileção do simbolismo: o não 

sensível sob todas as suas formas: inconsciente, metafísico, sobrenatural e 
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surreal. Estas ―coisas ausentes ou impossíveis de perceber‖, por definição, 

·vão ser, de maneira privilegiada, os próprios sujeitos da metafísica, da arte, 

da religião, da magia: causa primeira, fim último, ―finalidade sem fim‖, 

alma, espíritos, deuses, etc. (DURAND, 2000, p.11). 

 

Recorrendo ao pensamento de Paul Ricoeur, Durand (2000) cita as três dimensões do 

símbolo, segundo as definições desse autor. Em primeiro lugar, o símbolo é ‗cósmico‘, 

porque recolhe do vasto universo concreto as variantes da sua representação figurativa; em 

segundo, o símbolo é ‗onírico‘, porque enraíza-se nas imagens que constituem nossa 

experiência inconsciente; e terceiro lugar, o símbolo é ‗poético‘, pois apela à linguagem 

(imagens, sons ou gestos significantes). O símbolo é, portanto, dinâmico, universal e 

polissêmico, conecta o passado e o presente, o micro e o macro, o homem e o universo.  

Assim como Cassirer, Durand define o símbolo pela sua dinamicidade e inadequação 

paradoxal ao significado que carrega:  

Não podendo figurar a infigurável transcendência, a imagem simbólica é 

transfiguração de uma representação concreta através de um sentido para 

sempre abstrato. O símbolo é, pois, uma representação que faz aparecer um 

sentido secreto, é a epifania de um mistério (DURAND, 2000, p. 11-12).  

 

Segundo Durand (2000), é graças a essa inadequação fundamental que o símbolo se 

amplia em sua universalidade, seja através da repetição, da variedade, ou da aproximação 

simultânea e progressiva de significados que ele efetua. É através da redundância que ele 

preenche seu vazio, sua inadequação fundamental. Essa inadequação se deve à abertura e 

indefinição dos dois termos que o constituem; significante e significado: 

O significado sempre recorre a todas as espécies de qualidades figuráveis e 

não figuráveis, até mesmo á antinomia [...]. Da mesma forma, o termo 

significante recolhe de todo o universo concreto seu repertório de imagens 

para perpetuar o ato epifânico; mineral, vegetal, animal, astral, humano, 

cósmico, onírico ou poético.‖ (DURAND, 2000, p. 13)  

 

Assim como em Cassirer, o símbolo, para Durand, transporta o ardor residual da 

experiência mística nas relações de conteúdos linguísticos de uma arte, pois ―o símbolo 

resume-se como o conjunto de imagens ou de relações de imagens que constituem o capital 
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pensado do homo sapiens, a estrutura essencial no qual se constituem todos os 

processamentos do pensamento humano‖. (DURAND, 2000, p.14). 

Durand (2000) também se propõe a distinguir o símbolo da alegoria, pois, 

diferentemente desta última, o símbolo parte da imagem para se chegar ao conceito (sendo 

inesgotável em seu potencial interpretativo), ou seja, parte da imagem numa direção 

centrípeta, enquanto a alegoria parte de ideias dificilmente representáveis de uma maneira 

simples, sendo preciso recorrer a um conjunto de associações arbitrárias. Ela obedece a um 

sentido centrífugo, pois parte do conceito para se chegar à síntese de uma imagem.  

De maneira similar, o padrão espinhoso nasce como alegoria, como representação de 

um conceito que ganha forma a partir da convenção semântica de uma figura (a vértebra 

humana). Mas sendo também retroalimentada por novos conteúdos ao longo do percurso 

criativo, ela adquire uma função simbólica cada vez mais ampla, que extravasa os termos de 

um significado dado a priori; sempre em etapas sucessivas, nos avanços ou recuos em que 

―realiza‖ um significado.  

Durand (1997) estabelece também uma dialética própria para forjar um modelo de 

categorização dos símbolos, segundo a função que ocupam na imaginação simbólica. Ele os 

subdivide entre Regime Diurno: símbolos relacionados ao semantismo do dia, de potência e 

heroísmo, da sacralidade da figura paterna e conciliação com o divino; elevação, pureza, 

subida em direção á luz; redenção moral e espiritual; ascensão e verticalização; confronto e 

separação etc.. Já o Regime Noturno estabelece outros jogos associativos, explorando o 

semantismo das trevas. Surge assim a eufemização ou inversão das imagens ligadas à morte e 

ao tempo destruidor; os símbolos da queda, da noite, do abismo e do túmulo se transformam 

em berço, e morada para a vida além-morte. (ANTONIO; ANAZ; AGUIAR; LEMOS; FREIRA; 

COSTA, 2014). É representado também pelos ritos sacrificiais e de adoração à deusa 

primordial, no qual o ventre divino é eleito como simbologia para uma comunhão divina com 

a terra. Ao lado desses dois, há um terceiro, o Regime Crepuscular, que sintetiza em 

narrativas dramáticas, os arquétipos encontrados nos dois outros regimes.  

É importante frisar que os símbolos agrupados no Regime Diurno, segundo Durand 

(1997) servem como antítese aos símbolos do regime noturno, porque é a partir dos 

arquétipos simbólicos da queda, do abismo e da perdição, que se ―elevam‖ os símbolos 

heroicos de ascensão, salvação, e redenção através da luz e do céu. Esse isomorfismo 

preenche o imaginário mítico-religioso da maioria das religiões conhecidas, ao longo das 
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quais Durand realiza seu caminho de interpretação hermenêutica, ou arquitipológica. Seja 

através da figura do gládio ou do cetro; na transcendência da animalidade do pássaro, do qual 

se extrai o semantismo angelical da asa; na flecha através da qual se realiza a inversão do raio 

solar descendente; em todos esses, e em outros exemplos mencionados pelo autor, há a 

predominância do mesmo esquema de verticalização.  Esses esquemas verticais são, segundo 

Bachelard, axiomáticos, pois põe em evidência o padrão simbólico ascensional; partem da 

relação primordial entre a postura ereta e os estímulos vitais que se estabelecem no espaço 

postural. Isso por que ―há uma espécie de constante ortogonal que ordena a percepção visual‖ 

(DURAND, 1997, p.126). É também o próprio Bachelard que irá mencionar a verticalização 

como possuindo uma tendência geral de vertebralidade (BACHELARD apud DURAND, 

1997, p.141).  

Pode-se afirmar que em todo o cosmos há correspondências significativas com o 

mundo da experiência sagrada do homem. Eliade confia ao símbolo a própria sobrevivência 

das epifanias religiosas: ―o simbolismo desempenha um papel considerável na vida religiosa 

da humanidade, graças aos símbolos, o mundo se torna ‗transparente‘, suscetível de revelar 

sua transcendência‖ (ELIADE, 2008, p. 109). O autor menciona também as hierofanias 

celestes, no qual se constroem estruturas de crenças universais: ―O céu revela indiretamente, 

‗naturalmente‘, a distância infinita, a transcendência do deus [...]. No conjunto, o Cosmos é ao 

mesmo tempo, um organismo real, vivo e sagrado‖. (ELIADE, 2008, p.99-100).  Ou ainda, 

reiterando o padrão de verticalidade: ―pode-se dizer que a própria estrutura do Cosmos 

conserva viva a recordação do Ser Supremo celeste [...], pois nenhum mundo é possível sem a 

verticalidade, e essa dimensão, por si só, basta para evocar a transcendência‖. (ELIADE, 

2008, p.109). 

Esse simbolismo se faz presente assim na figuração de vários elementos que replicam 

de formas diversas essa verticalidade fundamental e inata, em especial aqueles que têm 

relação direta com a noção de subida: escada, montanha, asa. E outros, que multiplicam o 

sentido da verticalidade por associações diversas, expressos, por exemplo, na gigantização da 

divindade, ou nos cultos que elegem o crânio e o falo como portadores de poder mágico. 

Quanto à cabeça, essa não pode ser lembrada sem a remetermos diretamente ao próprio 

conceito de vertebralidade: ela é culminância da ascensão efetuada pelo movimento de subida 

da coluna vertebral. A cabeça é identificada assim como o destino final deste caminho, o 

templo celeste que se manifesta na sacralidade microcósmica do corpo, sendo uma das 

moradas do espírito: ―Os ritos de ascensão celeste assimilam naturalmente a região da cabeça 
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à esfera celeste, de que os olhos são as luminárias, e para a civilização védica e budista, a 

coluna vertebral é identificada com o monte Meru, o eixo do mundo‖. (DURAND, 

1997.p.141). 

Multiplicaram-se ao longo da história muitos exemplos de sacralização da coluna 

vertebral. Ela aparece nas muitas culturas religiosas em que o arquétipo da verticalidade se 

dissemina na assimilação entre o corpo e as estruturas cósmicas, especialmente na cristã, a 

hindu e a budista. No meu processo criativo, igualmente como nessas narrativas, o dinamismo 

do símbolo não cessa de replicar imagens, intuições e esquemas mentais que se multiplicam 

como reimpressões de um imaginário coletivo, patrimônio de toda a experiência sagrada 

humana. Vê-se até aqui também, que o corpo é historicamente carregado de signos, que 

devem sua existência a essa experiência vividamente manifestada nas obras de arte que 

preenchem a produção simbólica do ser humano. 

Essa assimilação entre o microcósmico e o macrocósmico se dá principalmente na 

percepção dos ciclos cósmicos, que, segundo Eliade (2008), são expressos na imagem da 

árvore gigante. É na sacralidade da árvore cósmica, para o qual a coluna vertebral evoca um 

isomorfismo geral, que o esquema de verticalidade ascensional irá se revelar com mais força. 

Talvez por que seja a árvore o melhor exemplo, diretamente extraído da natureza próxima, 

dos arquétipos de crescimento, fecundidade ou, como afirma Eliade, ―do poder infinito de 

regeneração do cosmos. Pois é justamente porque este é um organismo vivo que se pode nele 

ler as cifras de suas mudanças, seja nos ciclos lunares ou nas estações do ano, ou nos ciclos de 

brotamento, crescimento, renovação, florescimento ou frutificação da vegetação‖ (ELIADE, 

2008, p. 125).  

Conclusivamente, a árvore cósmica torna-se o símbolo ascensional por excelência, 

pelo movimento que efetua entre as forças de sustentação, alimentação, com as forças do ar, 

do prolongamento ou verticalização. Por isso ela foi sacralizada nos ritos ancestrais de 

vegetação, de adoração à deusa mãe, a mãe telúrica invocada através do elemento terra, que 

nutre todos os seres vivos. Eliade menciona como exemplo os ritos de primavera:  

É o mistério da regeneração periódica do cosmos que fundou a importância 

religiosa da primavera. Aliás, nos cultos de vegetação, nem sempre é o 

fenômeno natural da primavera e da aparição da vegetação que importa, mas 

o sinal prenunciador do mistério cósmico. Grupos de jovens visitam 

cerimonialmente as casas da aldeia e mostram um ramo verde, um ramalhete 

de flores, uma ave. É o sinal da ressurreição iminente da vida vegetal, o 

testemunho de que o mistério se realizou, que a primavera não tardará a vir. 
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A maior parte desses rituais tem lugar antes do ―fenômeno natural‖ da 

primavera. (ELIADE, 2008, p. 125-126).  

 

De maneira similar, em obras como ‗Prana‟ e ‗Herbário‘, o padrão espinhoso 

transplanta a coluna vertebral para o eixo da planta, remetendo assim à ancestralidade da 

árvore da vida; à filiação entre humano e vegetal, expressa entre os ritmos metabólicos do 

organismo e os ciclos de criação e regeneração do universo. Curiosamente, a medula passa a 

corresponder à seiva que nutre a planta, mas que alimenta também o homem plantomórfico. 

Recorrentemente, por sua vez, a árvore torna-se esquema de ascensão que a relaciona, por 

exemplo, com a imagem da escada divina. Talvez o melhor exemplo deste tipo seja a 

passagem bíblica do sonho de Jacó:  

E sonhou: e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e eis 

que os anjos de Deus subiam e desciam por ela; E eis que o Senhor estava 

em cima dela [...]. (Gn. 28: 12-13)  

 

A autora Annick de Souzenelle (1987) estabelece relação entre a serpente de bronze 

no deserto, mencionada em uma passagem do livro de Êxodo
21

, com a escalada da Kundalini 

pelos sete chacras do corpo. Segundo Avalon (2010), a Kundalini é a serpente ígnea 

referenciada nos escritos hindus, descrita como poder cósmico adormecido na base da espinha 

(kundala, em sânscrito, significa ‗aquela que dorme enrolada em si mesma‘). É também 

chamada de Bhugandi, a serpente, por que é assim representada em muitos tipos de caduceu. 

Pelo lograr do processo de yoga, a kundalini desperta, percorrendo e ativando os vórtices de 

energia, ou chacras, produzindo uma sensação de forte calor, um sentimento de beatitude e 

conexão com o divino. A kundalini está também associada com o poder sexual, princípio 

criativo original de toda a vida cósmica. Nela, encontramos a dicotomia dos princípios vitais 

masculinos e feminino, ao qual se deduz toda a arquitetura do Cosmos, e que é atribuição do 

complexo sistema da filosofia tântrica. A energia masculina é chamada Shakta, o energético; 

o proprietário da energia (ishvara); a consciência passiva e sem atributos; o observador 

sempre existente; espírito supremo e infinito (braman). Por outro lado, shakti é a 

personalização da energia feminina, representada pelo dinamismo e transformação da matéria; 

                                                 
21

 E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste; e será que viverá 

todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e 

sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. (Números 

21:8,9).  
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princípio ativo e força criativa que se manifesta através da mente e de suas atribuições 

qualitativas. O princípio masculino é personificado por Shiva, enquanto o feminino é 

representado por uma classe de divindades femininas, que assumem diferentes aspectos da 

matéria: Parvati, Durga, kali, ou simplesmente, Adi Para Shakti, ou Maha Devi, a grande 

Deusa, mãe progenitora do universo. A união de Shiva e Shakti é o fundamento e a busca do 

Tantra yoga, realizado através das forças sexuais atrativas, entre masculino e feminino. A 

união é representada iconograficamente numa deidade indiana muito particular, que é 

Ardhanarishvara, que combina em sua aparência andrógina, o corpo de Shiva e Parvati.  

 

     

Figura 38- Representação da união de Shiva e Shakti. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/366550857144660498/ 

Figura 39- O despertar da Kundalini Shakti. Fonte: http://praticarbem.blogspot.com.br/2013/11/ida-e-pingala-

nadis-equilibrio-na.html 

 

Souzenelle (1987) também inter-relaciona a energia Kundalini com a escada de Jacó, 

já mencionada, em que interpreta os anjos que sobem e descem com as energias transmitidas 

ao longo da coluna vertebral, entre o chacra raiz e o chacra coronário. Ela integraliza o 

homem ao seu destino transcendente, sem desvinculá-lo da terra, de sua raiz sustentadora. O 

mesmo padrão aparece no diagrama da árvore da vida, da tradição esotérica da cabala, que 

alude à ascensão do homem através de dez arquétipos divinos, os chamados sephiroth. Assim, 

o chacra raiz, ou Muladhara, onde a Kundalini reside adormecida, pode corresponder também 

a Malkhuth, primeiro e mais básico dos arquétipos, aquele que representa o plano terreno, o 
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reino substancial da matéria, junto com seus atributos divinos. É referenciada também como 

mãe inferior, que se contrapõe á Binah, a mãe celeste. O esquema da árvore da vida, quando 

sobreposto á estrutura do corpo humano, deixa entrever a relação entre esses arquétipos e 

certas qualidades físicas, emocionais e espirituais do homem. A ascensão do homem pela 

árvore da vida se dá também na evolução dos padrões de consciência, tal como no despertar 

da Kundalini. Malkhuth compõe-se essencialmente de elementos materiais que constituem 

nossa essência material, nosso solo, a experiência terrena que é base da nossa sobrevivência: 

plantas, minerais, animais, etc.: 

Souzenelle aborda as tríades dos caminhos ascendente em correspondência 

ao corpo humano – os pés e o plano corporal concreto do sentir físico 

correspondem á terra (Malkhuth). Em seguida, um triângulo com vértice 

para baixo é ‗associado ao complexo urogenital (...), sede do ser físico e 

matriz do ente espiritual‘. Acima deste triângulo há um outro, também 

invertido, relacionado com o complexo cardiopulmonar, no tórax. Entre 

esses dois conjuntos triangulares, localiza-se a ―porta dos homens‖, como o 

símbolo da experiência decisiva de transporte de energias fisiopsíquicas 

entre as áreas inferior e superior do corpo, que acontece no plano do 

diafragma. (PENA, 1993, p.80). 

 

É á experiência de ascensão á Kether, o princípio da essência divina, da efetivação da 

união com o divino, que Malkhuth busca levar. A porta dos homens, ao qual se refere 

Souzenelle, é a medida de equilíbrio desse caminho solar, rumo à essência pura dos 

arquétipos da criação divina. 

Voltando ao caminho do Oriente, novamente encontramos os esquemas de 

vertebralização na imagem da montanha sagrada, melhor exemplificada na imagem 

mitológica hindu/budista do Monte Meru, a montanha axial cósmica, o pivô do quatorze 

sistemas planetários, alinhados verticalmente na efetivação de um plano ascensional. Ambos 

são subdivididos em mundo inferior, mundo intermediário e mundo superior. Segundo a 

literatura indiana, o monte Meru tem a forma de um cone invertido, e ao longo de seu 

diâmetro encontram-se diversas outras montanhas de apoio, chamadas de Kesara. No seu topo 

se encontra o Manavati, uma das moradas do deus Brahma, ao longo do qual flui o rio 

Ganges, subdividindo-se em quatro afluentes.  A disposição dos quatorze sistemas planetários 

se assemelha, sem duvida, à própria constituição da coluna vertebral, e o monte Meru, com a 

medula, ou a seiva que alimenta o universo, já que ele é morada dos Deuses, agentes 

executivos e administradores da criação de Vishnu, este cuja morada se encontra por sua vez 

muito além desta estrutura. Na mitologia e cosmologia védica, o Universo se assemelha assim 
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a uma grande cadeia de montanhas, conectando esses diferentes mundos, tanto terrenos como 

divinos. O monte Meru funciona assim como uma espécie de esqueleto do Cosmos. 

Em sua origem, a palavra ―esqueleto‖ (skeleton) conserva similitude e parentesco com 

a palavra escada (skada). Segundo Leloup (2015), por ser a estrutura principal do corpo, a 

coluna faz referência à interioridade das estruturas vitais primordiais que funcionam como lei 

ou poder divino estabelecido no corpo. A palavra vértebra também significa ―elo de uma 

corrente‖, por que é ao longo desse minucioso jogo de encaixe, que se encontra a medula 

espinhal, espécie de tecido nervoso que recebe dos nervos estímulos dos órgãos externos e os 

envia ao cérebro para serem processados, até que este os reenvie de volta ao corpo. Vê-se 

assim que a estrutura real conserva também particularidades de sentidos que nascem de cada 

detalhe físico, concreto da coluna; dentre outros aspectos, ela interioriza o caminho entre a 

sacralidade solar da cabeça e a região sagrada dos anus (o sacro); lugar este que simboliza a 

ideia de purificação, decomposição, dissolução do corpo físico e efemeridade da matéria. 

A coluna vertebral potencializa esse movimento interrupto de subida e descida, de 

expansão e contração, semelhante ao movimento da respiração, expressa também no fluxo de 

informações entre o sistema nervoso central e o cérebro. Assim como as simbologias do 

Regime Diurno, o padrão espinhoso é um signo que revela o potencial criativo do espírito, 

além de afirmação/revelação positiva de uma realidade transcendente, não observável através 

das faculdades sensíveis do corpo físico. Como afirma ainda Eliade:  

A vida vem de qualquer parte que não é este mundo, e, finalmente, retira-se 

daqui de baixo e vai-se para o além, prolongando-se de maneira misteriosa 

num lugar desconhecido, inacessível a maior parte dos vivos. A vida é 

precedida de uma pré-existência, e prolonga-se numa pós-existência‖.  

(ELIADE, 2008, p.123).  

 

Outra particularidade reside na fragmentação da coluna vertebral, no qual o padrão 

espinhoso passa a ser expresso nas miniaturas de vértebras da coluna.  A vértebra, extraída de 

sua estrutura indivisível, assume na montagem das instalações, um esquema modular, e é 

disposta ao longo do espaço em diferentes arranjos formais. Um exemplo é a instalação 

‗Constelação‘, que ao fazer uso de uma ambiguidade visual, recria uma cadeia molecular ou 

cosmológica, numa dispersão que, ora busca aludir ao processo de resfriamento e expansão do 

universo, ora remete ao formato espiralado da estrutura de DNA. Forma instauradora do caos, 

a coluna se apresenta alternativamente não mais em sua estrutura linear, canal ou fio 

energético condutor, mas como aglomerado que se expande também infinitamente, alcança ou 
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penetra todas as imediações do universo de imagens. Em constante alargamento, estiramento 

ou dilatação espacial-temporal, ela imita assim o esquema da segunda lei da termodinâmica, a 

chamada entropia, que determina a medida de organização em um sistema fechado. Segundo 

Carrol (2008), é através dessa lei que os cosmólogos deduzem que o universo caminha para o 

caos
22

, devido ao que eles chamam de seta assimétrica do tempo. Sob essa linha de raciocínio, 

o universo que conhecemos evoluiu a partir de uma estrutura quente, densa e homogênea, 

para a forma fria, diluída e granulosa que é hoje. Este universo observável seria ainda parte de 

um multiverso muito mais rico e diverso em suas propriedades físicas, inclusive no tocante ao 

comportamento do tempo. Os cientistas acreditam que nesta versão hipotética de um 

multiverso, o tempo andaria tanto para trás quanto para frente.   

A fragmentação modular da coluna não implica uma ideia de ruptura, ou de separação, 

mas de desconstrução e reconstrução, ou de reconfiguração desta a partir dos componentes da 

sua estrutura. Nas possibilidades de arranjo exploradas, a coluna é estirada, empilhada em 

forma de pirâmide ou arco, como nas diferentes versões dispostas na instalação ‗Mesa de 

estudo‘. A coluna em sua forma vertical, predominantemente orgânica, adquire padrões 

geométricos, assumindo disposições circulares, espiraladas ou piramidais. Embora a vértebra 

seja assim dissecada, ou extraída de sua estrutura singular, (nas instalações, vídeos e 

fotografias), ela revela-se sempre pertencente a sua estrutura total, como componente de um 

estágio de condução ininterrupta de energia. Assim como as folhas vegetais que compõe o 

herbário, elas armazenam e transmitem uma parcela de energia vital contida em cada peça, 

que é o múltiplo de uma só matriz escultórica. A energia vital passa a compreender não só o 

substrato de pensamento que interliga e conduz todas as obras da exposição, mas também a 

substância tátil do meu toque, empreendida no acabamento de cada uma das vértebras. 

                                                 

22
 O esquema da entropia se da na reversão entre caos e ordem, ou melhor, entre caos e cosmos (do 

grego kaos e Kosmos), na estabilidade ou dinamismo; diferença ou semelhança; homogeneidade e 

heterogeneidade; e parece se aplicar ao processo criativo, no que concerne á constituição dos sistemas, da 

energia empregada na manutenção, transformação dos materiais, e das ideias. Para os gregos, a transição entre 

Kaos e Kosmos, se dá na organização total das estruturas a nível microscópico ou macroscópico. Na teoria 

cosmológica apoiada pela lei da entropia, a diferença e irreversibilidade entre organização e desorganização 

estão no número de microestados de um sistema. Segundo Carrol (2008) nos sistemas de alta entropia, há um 

maior número de microestados, isso significa que a nível microscópico as partículas preservam ainda uma 

parcela de caos, ou seja, assim como os gregos prefiguraram no modelo cosmogónico dos orfistas, o universo 

caminha da ordem (forma embrionária e homogênea) para o caos (diferenciação embrionária, agrupamento de 

gases na constituição de estrelas e galáxias). Acredita-se ao mesmo tempo, que, ou este ciclo é continuamente 

reiniciado a cada destruição/recriação do universo que conhecemos, ou que ele é parte de um multiverso não 

observável para esta dimensão, e que, portanto, tal fenômeno se dá em todas as linhas temporais reversíveis, 

entre caos e ordem.  

 



79 

 

 

Figura 40 - Diferentes estilos de montagem das vértebras na instalação Mesa de estudo e Constelação. 

Foto: Vinícios Castro 

 

A multiplicidade é abordada através do recurso da repetição, ou na variação desse 

ritornelo visual; na reelaboração desses esquemas estruturais (a maioria imaginários), que vão 

dos desenhos as vídeo performances, e que são melhor expressos através das esculturas. É 

através da repetição que o signo acumula significados, que é esvaziado ou preenchido, 

tensionado até o seu esgotamento. Ao serem transpostas para outros contextos ambientais que 

não o corpo humano, as vértebras são agenciadas em outros universos significantes, agregam 

sentidos transformadores, que nascem do encontro quase sempre acidental (ou proposital) 

entre materiais, ambiências, instrumentos, espaços, objetos, linguagens.  

Por outro lado, o conceito de infinitude do padrão espinhoso encontra uma 

inadequação com sua representação gráfica, por que não pode ser concebido na escala 

bidimensional do suporte do desenho, nem no limitado enquadramento da tela de vídeo. O 

conceito encontra materialização então em dois procedimentos distintos: um sugere a 

representação da coluna como imagem, ou melhor, em sua forma gráfica e pictórica; vez ou 

outra apenas alusiva, intuindo-a através da ideia de movimento, dinamismo, desordem, 

deslocamento, agitamento, implosão, desintegração. O movimento captado em seu fluxo 

indefinido e ininterrupto; capturado nos interlúdios e espaços intermediários entre a matéria 

física e o imaginário poético, entre aquilo que se pretende dizer e aquilo que permanece 

indizível.  Assim a imagem busca tornar visível, ou no mínimo sugestivo, esse conceito de 

infinitude. O segundo é o recurso da repetição ou variação modular, das narrativas episódicas, 

residuais e cíclicas, que tendem a se manifestar nos desenhos incompletos ou em processo de 

construção, e claro, nos vídeos e nas esculturas; nele a vértebra é destacada como objeto 
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tridimensional; torna-se bloco estrutural que carrega a energia residual, e ao mesmo tempo, o 

elã de pensamento que reconduz a coluna incessantemente em seu trajeto.  

É devido ao seu aspecto de transversalidade que o padrão espinhoso se apresenta em 

duas vertentes simbólicas, retomando o exemplo dos aspectos psicológicos dos vetores 

horizontal/vertical: uma vertente que sugere um movimento de arraste; pertencente ao padrão 

vital de horizontalização, estrutura serpentiforme, que leva a uma força de avanço sem 

segmentações, força instintiva e animalesca que parte da própria fonte do ser, irrompe do 

íntimo, penetra e invade todo o espaço multidimensional; é a Raiz que alicerça e nutre a 

árvore transcendente que se eleva a partir do vetor verticalizante, ascensional, que harmoniza 

a experiência sensível que está centrada no solo com a visão epifânica e numinosa que paira 

no céu. Este último é exatamente a segunda vertente: a tendência do crescimento, 

prolongamento e sustentação, que efetiva a conexão da alma individual com Deus, o atman 

com o brâman supremo, ou aquilo que Eliade (2008) menciona como o mysterium tremendum 

da existência.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A coluna vertebral é a arvore da vida plantada no meio do jardim 

do éden. Reencontrar a coluna vertebral é reencontrar seu eixo e o eixo do 

mundo”. (LELOUP, 2015, p. 109) 

 

O processo criativo, conforme relatado nesta monografia, se deu desde o princípio, 

como uma descoberta do meu lugar no mundo, meu eixo, minha estrutura. Durante o processo 

de criação, obra revela as nuances da subjetividade, expressa através de formas, cores, 

conceitos, imagens, objetos, memórias, e todo arsenal de signos que preenchem o 

inconsciente. Sendo assim, o ‗Eu‘, e a própria subjetividade que o ato criativo implica, são 

entendidos como ―um mundo‖.  A poética do invertebrado se deu também num estado de 

exílio e de recolhimento, pois é na solitária percepção de si, e da interioridade do fazer, do 

interpretar e do refletir, que se delineia a solidez da obra, com todo o devir simbólico que ela 

suscita. Por outro lado, ouso afirmar também que o processo de produção da exposição, bem 

como sua recepção, foram as experiências mais enriquecedoras que tive, pois foi através dela 

que pude ter uma amostra do potencial transformador deste ‗museu para a ciência do 

imaginário‘, como experiência sensorial, perceptiva e intelectual. Por outro lado, foi uma 

oportunidade de reencontrar a mim mesmo através da emergência da minha produção 

artística, do amadurecimento de uma poética que já me perseguia como um sonho, uma 

prefiguração perdida no arsenal de experiências separadas, antes sem nexo, que constituíam 

meu trajeto na graduação.  

Ainda me surpreendo quanto ao fato da poética do invertebrado ter sido atravessada 

por reminiscências distantes, ideias, tendências, valores, imagens e conceitos há muito 

resguardados em meu inconsciente. A cada experimento realizado ia me tornando mais 

consciente dessas forças ocultas mobilizadas para que a obra acontecesse. E quanto mais me 

alimentava de minhas próprias reflexões, de meus escritos e leituras, achados e experimentos, 

mas a obra se condessava em um complexo labirinto, e mais eu me perdia eventualmente em 

alguns trechos desse caminho. Quanto mais eu tentava mapear as linhas de força desse 

intricado labirinto, quanto mais tentava sistematizar essa complexa rede de interações, mais 

rapidamente elas parecem se esvair das minhas mãos. Isso porque há muitos terrenos não 

mapeados e inexplorados para invadir, e esta pesquisa mostra-se apenas como um ponto de 

partida, pois continua a incitar outras indagações e desdobramentos. A obra é entendida, por 
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fim, como um acontecimento, uma sucessão de ações, retroações, fenômenos de ordem física, 

mas também abstrata, inapreensíveis, cuja necessidade de compreensão motiva o mergulho na 

interioridade da reflexão. Contudo, há ainda muitas considerações para tecer quanto à história 

do museu; das ciências da natureza e sua relação originária com o gabinete de curiosidades; a 

afinidade não menos complexa entre ciência, mito, imaginário, espiritualidade; símbolo e 

imaginação simbólica, etc. Temas estes aos quais me debrucei durante meu trajeto e 

continuarão a me perseguir como objetos de futuras pesquisas.  

Há, na minha percepção, um mecanismo gerador de sincronicidades, à maneira do que 

propôs Jung, acerca de coincidências que carregam uma carga simbólica, que desencadeiam 

elos de continuidade entre fatos, imagens e objetos; restituem nossa experiência inconsciente 

junto ao consciente; tornam-nos mais vividamente alertas quanto ao funcionamento das leis 

misteriosas da vida e do universo. As sincronicidades, a meu ver, atribuem ao processo 

criativo o caráter de espetacularidade, um efeito de sublimidade próximo a uma epifania, 

porque reforça a noção clássica de inspiração, de sopro divino que nos põe num estado de 

alerta propício ao delírio criativo. Isso mostra que as livres associações, que se tornaram parte 

da minha metodologia de criação, não se dão mediante o simples acaso, um caos interminável 

de imagens e palavras, senão que revelam sincronicidades no tempo e no espaço, pontos de 

contágio dispersos em toda a imensidão da produção simbólica do ser humano. Ao mesmo 

tempo, as sincronicidades revelam afetividades, modos de perceber o mundo, e de perceber-se 

como ‗um mundo‘, como mediador da experiência humanística, sociológica e antropológica 

que é a criação artística. 

Durante a produção poética despertei também um interesse renovado para a reflexão 

filosófica. Refiro-me ao ponto em que o pensamento filosófico se alia ao aprofundamento da 

reflexão poética, refletindo-se numa densa sistematização de ideias. Durante a pesquisa, a 

escrita poética/filosófica acompanhou a investigação teórica, revelando-se em si mesma como 

obra, produção intelectual gerada no mesmo terreno do trabalho plástico. Algumas temáticas 

que me direcionaram, como a reflexão sobre imagem, pensamento, história do museu, mito e 

imaginário, me instigaram a prática constante da escrita, da produção de textos que 

continuarei a me debruçar em fases posteriores dessa pesquisa. Esse interesse pela filosofia e 

ciência tem origem num antigo interesse, de infância, tanto pela ciência, quanto pela filosofia, 

que foi mais tarde suplantado, mas não totalmente substituído, por meu interesse pela arte. 

Estas influências e reminiscências vêm se complementar no ato criativo, vivenciado como um 
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jogo, um passatempo lúdico, confrontado também com a racionalidade e profundidade do 

pensamento teórico.  

Ao falar de reminiscências, tal como me referi acima, não poderia deixar de fora a 

própria percepção do momento presente aonde a obra vai se construindo. É com relação a essa 

percepção do tempo presente no processo criativo, que pude pouco a pouco alcançar um 

estágio de autoconhecimento, uma vigília compartilhada entre o dentro e o fora, entre a 

subjetividade das percepções e a objetividade da realidade física e tangível. O confrontamento 

com o trabalho similar de uma infinidade de artistas que trabalham com conceitos 

relacionados à biologia, à geração, taxonomia, bem como o envolvimento entre matéria e 

pensamento — Joseph Beuys, por exemplo — me ajudou a ampliar a visão do meu próprio 

trabalho, suas possibilidades de desdobramento, bem como desse devir filosófico permanente 

e inesgotável que consome a obra de arte. Há, no entanto, uma quantidade imensa de 

referências visuais, históricas, teóricas; todo um álbum de figurinhas que foi deixado de fora 

deste memorial, e que constituem o verdadeiro museu do meu imaginário, muito mais vasto, 

secreto e rico do que a própria exposição ‗Autópsia do Invertebrado‘.  

Ao longo desse trajeto foram surgindo outros interesses, ou no mínimo, motivações 

antigas, reforçados por essas novas abordagens: o ímpeto por desenvolver uma poética 

centrada no desenho, e na sua especificidade como linguagem, bem como da reflexão teórica 

que a prática de desenhar desperta. Essa prática contínua me levou a aperfeiçoar de modo 

inteiramente renovado minhas aptidões como desenhista, na descoberta, no uso, ou na 

ressignificação de uma grande quantidade de recursos visuais e plásticos. Junto com esse 

aperfeiçoamento, não poderia ficar de fora a compreensão cada vez mais crescente dos 

elementos da sintaxe visual, que se referem à visualidade do desenho, à sua materialidade, 

bem como do seu potencial intuitivo. Assim, foram acrescidos ao conhecimento já adquiridos 

durante a graduação, outras percepções e impressões acerca do fazer, sem o qual a poiesis, e 

junto com ela toda a reflexão tecida neste texto, não faria sentido. 

‗Autópsia do Invertebrado‘ foi também minha primeira exposição individual, meu 

primeiro confrontamento com o espaço museal, e com a atividade curatorial/expográfica. Foi 

um trabalho extenso e árduo de construção que envolveu muitas funções e agentes, e 

perpassou não só pela concepção e materialização das obras, mas também por um conceito de 

apresentação que fosse o reencontro entre muitas temporalidades sedimentadas, referências 

históricas que aderem ao trabalho como um coro de fundo; um eco solidamente impenetrável 
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de vozes. Isso faz com que a poética do invertebrado não esteja isolada no tempo e no espaço, 

nem que seja órfão de um imaginário científico/religioso/mitológico que a transcende no 

tempo e nos espaço, e ao mesmo tempo lhe alimenta subterraneamente. Nisso reside a sua 

universalidade, pois ela faz parte de uma cadeia semântica muito mais extensa, que ultrapassa 

a minha própria autoria.  
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ANEXO A- Fontes primárias  

História Della Composicíon del Cuerpo Humano- Juan Valverde (Sem data)  

Fonte: Arquivo eletrônico consultado na biblioteca mundial digital. Disponível em: 

<https://www.wdl.org/pt/item/10631/ >. 

 

 

 


