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...as identidades, que não tornam o fluxo mais lento e muito menos o detém, 
são mais parecidas com crostas que vez por outra endurecem sobre a lava 
vulcânica e que se fundem e dissolvem novamente antes de ter tempo de 
esfriar e fixar-se.  

ZYGMUNT BAUMAN 

 

O ser sensível é como um espelho d'água, encrespado ao mais ligeiro vento. 

 FAYGA OSTROWER 

 

Então, o devaneio é realmente arrebatador e dramático; amplifica o destino 
humano; une o pequeno ao grande, a lareira ao vulcão, a vida de uma lenha 
à vida de um mundo. O ser fascinado ouve o apelo da fogueira. Para ele, a 
destruição é mais do que uma mudança, é uma renovação.  

GASTON BACHELARD 



 
 

 

RESUMO 

 

O presente memorial analítico-descritivo refere-se ao processo criativo que 

deu origem a exposição Vulcania, que inclui desde desenhos, vídeo-instalação e 

pintura à confecção de objetos e livro de artista. Mediante o resgate de memórias 

pessoais e artísticas, junto à investigação teórica, procuro formas de construir uma 

poética que relaciona o corpo, a percepção e a identidade ao vulcanismo, 

aproximando o homem e a natureza, assim como processos intrínsecos e 

extrínsecos, que desenham uma circularidade entre si. Busca-se estimular a reflexão 

e conscientização acerca das problemáticas abordadas, através do fazer e fruir 

artísticos.  

 

Palavras-chave: Identidade, Percepção, Processo Criativo, Corpo, Vulcão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present analytical-descriptive memorial refers to the creative process that 

originated the Vulcania exhibition, which includes from drawings, videoinstalation and 

painting to the confection of objects and artist’s book. Through the rescue of personal 

and artistic memories, along with the theoretical investigation, I search ways to 

construct a poetic, which relates the body, the perception and the identity to the 

vulcanism, approaching the man and the nature, just like intrinsecs and extrinsecs 

processes, that draw a circularity among itselves. It looks for stimulating the reflection 

and awareness about the problematics addressed, supported by the artistic doing 

and enjoying. 

 

Keywords: Identity, Perception, Creative Process, Body, Volcan 
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APRESENTAÇÂO 

 

A amálgama que constitui o presente trabalho faz referência a todo um 

processo artístico aliado a uma pesquisa teórica. O produto técnico artístico não tem 

como função traduzir ilustrativamente o que se deu na investigação teórica, senão, 

parte de consonâncias com esta última e constrói seu próprio caminho de acordo 

com o que “pedem” as obras, assim designando também, caminhos para a teoria, 

vez por outra. Além desta forma de trabalho, que foi a principal metodologia, destaco 

também o registro e a reflexão poética feitos em livro de artista, já em fase bastante 

avançada do processo artístico. Tal livro servia (e continuará servindo, já que não o 

considero terminado) como uma espécie de diário de bordo, onde num primeiro 

momento anotava minhas reflexões acerca das leituras que fazia, não exatamente 

como um fichamento, mas sim me permitindo um tanto mais de liberdade poética ao 

transcrever meus pensamentos. A partir dessa escrita inicial, fazia algo que me 

fosse suscitado, como um desenho ou uma poesia, saindo do livro para compor 

outra obra se sentisse tal necessidade.  

Com relação ao resultado do trabalho teórico, busco fazer um breve 

enquadramento, a partir de alguns recortes nas questões de identidade e de 

percepção, para poder assim, iniciar uma discussão dialética entre esses dois 

conceitos. Dado que são ambos conceitos de grande profundidade e complexidade, 

trago neste trabalho apenas uma abordagem modesta e incipiente sobre o assunto, 

com a pretensão de desenvolvê-la mais profundamente e de trazer diferentes 

diálogos e investidas apenas em trabalhos futuros. Apresento aqui, sobretudo, aquilo 

que foi relevante na fundamentação e reflexão para a concepção do trabalho 

artístico. 

Para esta última crio uma trama de relações metafóricas com o vulcão, 

considerando os conceitos de circularidade, motricidade, fluidez, fragmentação, 

corpo, Terra, percepção, identidade e processo de criação. Estabeleço uma relação 

entre a ação vulcânica e o processo de percepção: considerando os vulcões como 

intersecções que permitem a “comunicação” entre as camadas mais internas e as 

mais externas da Terra. Através da expulsão de material geológico profundamente 

intrínseco, o planeta “contata” a sua parte mais externa, dando origem também a 

processos como a fertilização do solo e a possibilidade de ação humana no que 

tange os estudos relacionados à natureza do interior da Terra. Essa relação entre 
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dentro e fora que constantemente se retroalimenta e se atualiza, dá origem a uma 

circularidade, que é também presente na percepção, segundo a análise 

fenomenológica de Merleau-Ponty. 

Com relação à identidade, dentro de um recorte contemporâneo de 

fragmentação e fluidez identitárias, a aparência e constituição da lava derramada em 

uma erupção carrega esta analogia, com a sua crosta sólida fragmentada, que, pelo 

próprio movimento e temperatura da lava, não segue inerte, e a forma líquida da lava 

permite fluxo, movimento e transformação. 

Para a construção do sumário (capítulos e subcapítulos) decidi por um diálogo 

direto com a poética1 que trabalho, no intuito de escapar a um formato hermético e 

cartesiano que é comum aos trabalhos acadêmicos – ainda assim, explicitando nos 

apostos dos subcapítulos qual conteúdo o leitor encontrará dentro dos mesmos. 

Para tal construção poética, trago elementos comuns aos vulcões e à atividade 

vulcânica, ordenadamente partindo da parte mais inferior até o fenômeno da 

erupção. A título de clareza conceitual, nos parágrafos que se seguem descrevo 

como se deu a escolha destes títulos, demonstrando a relação da poética com o 

texto e demarcando sucintamente os conteúdos encontrados. 

Pelo princípio da verticalidade e ascendência, inicio a partir do “Manto”, que é 

a camada terrestre que se situa entre a crosta e o núcleo (aqui opto por não partir do 

núcleo, de modo a evitar uma possível correlação essencialista com o capítulo em 

questão). Esta camada diferencia-se da crosta pela sua composição química e 

comportamento mecânico, que se pode conferir na sua alta temperatura, diferença 

de densidade e viscosidade (especialmente no manto inferior). O primeiro 

subcapítulo chama-se “Reodo: memórias”, em que “reodo” é o estado que se 

encontra o material geológico no manto, devido às condições de temperatura e 

pressão – um estado de fluidez e viscosidade da rocha, que não chega a se 

liquefazer, por conta de sua resistência: aqui explico brevemente meu prematuro 

interesse por Arte. No segundo subcapítulo “Pluma Mantélica: Da imersão à 

emersão”, faço referência ao fenômeno de convecção do profundo material 

                                             
1 A efeito de desambiguação, o termo poética tratado no presente trabalho provém 
de “Poiética” e designa o pensamento acerca da obra-de-arte enquanto tal, em meio 
a seu processo de criação, ou seja: a relação do artista com a obra enquanto ela se 
faz, em oposição ao conjunto de efeitos suscitados por ela ou à obra finalizada. 
(REY, 2002, n.p.) 
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mantélico, denominado de pluma mantélica, até pontos mais superficiais de 

altíssimas temperaturas, caracteristicamente liquefeitos – onde trato de um período 

determinante de fruição e estímulos artísticos, imediatamente anterior ao ingresso na 

faculdade. Em “Hot Spot: a passagem”, hot spot pode ser traduzido literalmente 

como “ponto quente” e diz-se de pontos de anomalia termal abaixo da crosta, 

formados pela convecção do manto. São, assim, responsáveis pelo deslocamento 

das placas tectônicas e pela formação de vulcões – é onde tratarei do meu ingresso 

no meio acadêmico e das primeiras experiências artísticas neste contexto.   

O segundo capítulo “Câmara Magmática” refere-se aos reservatórios de 

magma formados na crosta, onde se acumula, por injeção gradual, uma grande 

quantidade de rocha fundida ou parcialmente fundida. Tal material em fusão 

denomina-se magma. No primeiro subcapítulo: “Cristalização Magmática: flotação da 

pesquisa” encontramos um fenômeno que ocorre durante o arrefecimento do magma 

dentro da câmara, em que minerais diferentes cristalizam a diferentes temperaturas 

a depender da pressão e da composição do material fundido, originando num 

magma residual diferente do original. É onde explano como e em qual contexto a 

pesquisa teórica se inicia e forma seus primeiros frutos (ou ainda, cristais). Em 

seguida vem o subcapítulo “Diferenciação Gravítica: retomadas e delimitações”, que 

alude a um segundo e subsequente fenômeno, em que devido às diferenças de 

densidade relativa ao líquido residual, alguns cristais ascendem em flotação e outros 

descendem ao fundo da câmara. É onde situo o processo artístico e seu 

amadurecimento com relação à pesquisa teórica, assim como as retomadas poéticas 

e estéticas. 

No terceiro capítulo chego a “Chaminé” que é a parte constituinte fundamental 

do vulcão que liga a câmara magmática ao exterior, permitindo a ascensão 

magmática para a erupção. Em “Crosta: a identidade fragmentada” trago um 

elemento que tanto faz referência a crosta terrestre, enquanto camada mais 

superficial da litosfera de um planeta, como à característica fragmentária de 

superfícies sólidas instabilizadas pela camada fluida subjacente – de forma análoga 

tratamos o conceito de Identidade no subcapítulo. Em “O Corpo Vibrátil (ou 

Magmático): antropofagia” faço referência ao magma, rocha líquida em alta 

temperatura e pressão, ainda não expelida. Aqui teço um breve comentário acerca 

dos meandros conceituais do Movimento Antropofágico, para introduzir o conceito de 

“corpo vibrátil”, do qual me aproprio e designo de “corpo magmático”. Por 
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conseguinte “Ascensão Magmática: fluidez e circularidade”, como diz o próprio 

nome, faz referência à ascensão do magma através da chaminé e a partir da 

câmara. Aqui explico mais prontamente como se dá a retomada do vulcanismo como 

metáfora do meu processo artístico, e introduzo a relação desta com os 

pressupostos teóricos. Já em “Garganta: eixo perceptivo, corpo e sentidos”, 

considera-se que “garganta” é a parte mais superior da chaminé. É onde abordo os 

sentidos humanos e a percepção e o corpo.  

O título do quarto capítulo “Caldeira” é uma designação dada às grandes 

crateras vulcânicas, ou mais comumente, formações geradas pelo colapso do prédio 

vulcânico por implosão e esvaziamento da câmara magmática durante uma erupção. 

Optei pelo uso poético desta terminologia, ao invés de cratera que é a abertura no 

topo de um vulcão, por conta da sonoridade e para evitar a dubiedade deste último 

termo. Em “Rochas extrusivas: obras – dos sentidos à percepção” faço referência às 

rochas ígneas formadas próximas à superfície, através de processos de 

solidificação. Aqui cito algumas obras que foram fruto de retomada e/ou que 

representam entrecruzamentos com a poética que construí em Vulcania. No último 

subcapítulo, “Erupção e ‘piroplastia’: a exposição”, finalmente relaciono o fenômeno 

da erupção vulcânica com a concepção e ensejo da exposição e trago as obras 

resultantes da minha poética “piroplástica”. Por fim, nas considerações finais, ou 

ainda “Derrame: considerações fluidas” refiro-me às camadas de rocha espalhadas 

pela superfície do globo durante o derrame lávico, que é uma das consequências 

das erupções, e o fenômeno responsável pela constituição de um solo fértil para a 

plantação nos arredores dos vulcões. Dito isto, me pareceu bastante coerente que 

relacionasse minhas considerações com esta fertilidade que é uma característica 

desse marco do processo artístico, que foi a exposição e suas consequências.   

Assim, através do meu processo de criação, que perpassa resgates de 

memórias afetivas e intelectuais, construo uma poética que aproxima o homem da 

natureza, trata o corpo como vulcânico ou magmático, criando uma alegoria do 

corpo a partir dos processos naturais de vulcanismo, e adentro num âmbito de 

autodescoberta através do processo criativo e da própria investigação do outro e de 

si, que possuem uma relação inseparável e intrínseca, assim como as dualidades 

Identidade e Diferença, e Corpo e Mundo-da-vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A exposição Vulcania é o produto técnico-artístico resultante de um processo 

de criação que levanta questionamentos do artista, acerca do mundo e dos sujeitos, 

diretamente ligado às questões de identidade e percepção. Conforme o desenrolar 

da pesquisa, estas questões foram se desvelando, cada vez estimulando mais parte 

da memória afetiva do sujeito-artista, inevitavelmente irrompendo numa criação que 

se voltava a si em um dado momento, após imbricações já feitas acerca do outro. 

Isto, tão somente para ver-se revolvido nessa busca incessante entre o eu e o outro 

e também o sujeito e a natureza. 

No entremeio das cidades de Cachoeira e São Félix e na vivência com os 

indivíduos, através do choque da nova rotina e das novas relações e perspectivas 

estabelecidas é que soergue o solo fértil para o recrudescimento do eu, tornando 

possível assim, a redescoberta de si e do processo artístico. Nesse contexto, 

também, notadamente os componentes curriculares “Técnicas e Processos 

Artísticos I”, “Técnicas e Processos Artísticos II”, “Tópicos Especiais em Artemídia I”, 

“Arte e Patrimônio” e “Temas Especiais em Cinema” foram, cada um em algum 

ponto, introdutores ou mediadores de caminhos no cerne artístico.  

O surgimento pontual de Vulcania é incerto, pois se relaciona diretamente a 

uma pesquisa iniciada durante um projeto acadêmico, mas que, em si, faz o resgate 

de memórias, interesses e questionamentos provenientes desde a infância do 

artista. Da mesma forma, resgata obras, poéticas construídas e conceitos abordados 

antes mesmo do ensejo da própria pesquisa. Perpetrando nesta um ponto central de 

uma busca espiralada dentro da temporalidade processual, ou em outras palavras, o 

processo circula entre resgates do passado próximo e longínquo e desenvolvimentos 

partindo dessas retomadas e do próprio momento presente – nunca se 

estabilizando, ou conformando-se com uma linearidade, sempre avançando ao 

voltar, e voltando ao avançar. 

A mostra conta com uma gama múltipla de linguagens artísticas: pinturas 

acrílicas, técnica mista, objetos artísticos, videoinstalação, livro de artista, desenhos, 

assemblages e aquarelas. Essa multiplicidade reflete, não somente uma 

horizontalidade na prática e nos interesses artísticos que veio a ser uma 

característica minha ao longo do curso, como uma referência a fragmentação e 

pluralidade, que são pontos centrais da discussão teórica que fundamenta o 
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trabalho. E por último, deve-se também a um debruçar-se sobre a experimentação, 

que fora de suma importância para o resultado final do trabalho. 

Meu objetivo é construir uma poética que suscite a reflexão, através das artes 

visuais, sobre a Identidade na contemporaneidade e como tem se dado a sua 

fragmentação, assim como o que isso tem por consequência. E fomentar assim, uma 

consciência dos processos de Identidade, presentes no outro e em si, tal qual a 

reflexão acerca de si, do corpo inserido no mundo, permeado pelas coisas, e a 

consciência do Outro, do jogo da identidade e da diferença presentes nessa relação 

com o Outro, e que interpenetra a dualidade percepção e identidade, considerando 

que toda percepção parte de si numa determinada instância. 

E trazer à tona uma revisitação dos processos de percepção, concebendo um 

olhar que vai além do que está colocado pelo empirismo e intelectualismo, e refletir 

acerca do meu próprio corpo, minha identidade e percepção, assim como os do 

outro. Fazendo uso de materiais como o espelho, enquanto ferramenta de afirmação 

da consciência de si, e a figura do corpo, enquanto afirmador de uma identidade. 

Quanto ao aparato teórico, foi um ponto-chave para o despontar da pesquisa, 

a obra “A Identidade cultural na pós-modernidade” de Stuart Hall, que elucida 

questões acerca da fragmentação identitária, a historicidade do conceito de 

Identidade e no contexto da Globalização. Ainda acerca desta última, da fluidez dos 

tempos atuais e das relações com os sujeitos, são elucidativas as obras 

“Modernidade líquida” e “Globalização: As conseqüências humanas”, da autoria de 

Zygmunt Bauman; sobre a percepção, a circularidade e o corpo, Maurice Merleau-

Ponty, na “Fenomenologia da Percepção” que dá corpo ao meu trabalho; das 

escritas poéticas e estímulo do devaneio e das experimentações: “A Psicanálise do 

Fogo” de Gaston Bachelard. 

Os nossos corpos produzem a forma como conhecemos o mundo, a 

materialidade corpórea suporta os nossos sentidos, os quais são formas de entrar 

em contato com o mundo-da-vida (Lebenswelt)2 e conosco mesmos. Mas os corpos 

não servem apenas de suporte aos sentidos, para além disso, sua capacidade 

motriz, excitante e excitável, aliadas à consciência, é fator fundamental e intrínsecos 

da percepção. Partindo desses princípios básicos acerca da fenomenologia da 

                                             
2Cf: HUSSERL, Edmund apud GOTO, Tommy Akira. 2013. p. 33 
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percepção, se desenvolve meu processo artístico, que busca pelo devaneio na 

espessura do ser, exprimir a relação do sujeito com o mundo-da-vida, no escopo do 

corpo e dos sentidos, e como essa relação é, em determinado nível, formadora da 

individualidade do sujeito, ou seja, da própria identidade. Trazendo o recorte de 

como essa concepção aparece na contemporaneidade: a fragmentação da 

identidade, ou mesmo, a fluidez da modernidade. Essa fluidez, que está no mundo, 

segundo as premissas teóricas dadas, vem a modificar o modo como o sujeito 

percebe, quer dizer, fluidifica os corpos e fragmenta as identidades. Através da 

subjetividade latente da arte, pretendo, pois, discorrer sobre a temática de acordo 

com o desenvolvimento do meu processo artístico, sempre aliado aos estudos 

dentro dos âmbitos cultural e fenomenológico, principalmente. Lidando com uma 

estética visual que desconstrói e reconfigura o sujeito, altera suas formas, as 

amplifica, multiplica e liquidifica, da superfície às vísceras. 

No capítulo Manto faço uma retrospectiva relacionada às minhas memórias, 

pontuando alguns momentos chave para o meu processo artístico. Dado que a 

recapitulação foi parte do próprio processo, é de suma importância compreender 

esse percurso, que delimito ao destacar os meus interesses, afetividades e 

referências ao longo dos anos que acabaram aglutinando no processo criativo 

durante a vida adulta – inclusive já apontando as relações entre as referências 

citadas e algumas obras que viria a fazer. Fecho o capítulo com o momento de 

passagem para a universidade, a mudança para Cachoeira e como essa transição 

foi especialmente confluente para o meu processo artístico. 

Em Câmara Magmática inicio discorrendo sobre os primeiros passos dados 

para a pesquisa no campo teórico e a consequente retomada de questões pontuais, 

tanto conceituais, quanto estéticas. Explico sobre o processo de maturação do 

trabalho e o alinhamento entre forma e conteúdo relacionado aos estudos culturais e 

identitários do início da pesquisa. Apontando também de que forma a pesquisa se 

desdobrou e mostrou-se relevante para o sujeito-artista. 

Em Chaminé discorro mais longa e profundamente sobre a fundamentação 

teórica, partindo desde a identidade – em que faço um pequeno panorama de alguns 

subtemas, como etnia, cor e raça, guiado por Kabengele Munanga -, dentro do 

prisma da sociedade contemporânea globalizada, a partir das conjecturas de Stuart 

Hall, que têm como característica o descentramento do sujeito e a fragmentação das 

identidades, pressuposto que contextualizo historicamente. Perpassando então, 
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brevemente pela antropofagia no Brasil e a relação que esta linha teórica faz com a 

Identidade, o Corpo, a verdade, a cultura e a deglutição, segundo Suely Rolnik. Por 

fim, respeitando a ordem cronológica da pesquisa e não uma ordem hierárquica, 

chego em Merleau-Ponty, onde traço uma concepção acerca da Percepção, dos 

sentidos, do Corpo e sua motricidade e da relação interoceptiva – exteroceptiva, 

estabelecendo mais fortemente uma afinidade com a poética da circularidade e do 

vulcanismo. 

Em Caldeira faço um panorama final de algumas obras representativas dentro 

da construção da poética ao longo do tempo, ou seja, aquelas que já possuíam 

alguma relação com parte do que pretendo expor nesse trabalho. Trago por fim um 

comentário acerca da exposição em si e sua concepção, assim como destaco 

algumas obras para adentrar mais especificamente no que cada uma delas pretende 

representar dentro da sua poética e técnica utilizadas. 
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1. MANTO 

 

1.1 Reodo: memórias 

 

Desde que me lembro, sempre possuí o hábito de desenhar, então, logo na 

infância já me senti desperto e instigado por arte, através da televisão, com o cinema 

e as animações, ou de um livro ou revista que tivesse ao alcance. Nesse contexto 

recordo que já começa a aparecer em mim um ávido interesse por arte surrealista e 

claro, uma forte ligação com relação à sua estética – posso dizer que o mesmo 

ocorre com o realismo fantástico, todavia um pouco mais tarde. Somente com mais 

idade que começo a apreender e apreciar melhor outros estilos, como realismo, 

simbolismo, cubismo e etc. (grosso modo, este apreço se intensifica entre os 

períodos de ensino médio e faculdade). No entanto, realmente o que mais vinga 

mesmo é a estética surreal e fantástica, que vai passando, ao longo dos anos, a ser 

uma influência importante dentro do meu processo criativo. Ou mesmo, acaba sendo 

marcante dentre as minhas referências por distar desde a infância e ter estimulado 

meu empenho com relação à arte, mas muitas outras referências e possibilidades 

vão contaminando meu fazer artístico com o tempo. 

Num curto período, anterior à minha inserção no meio acadêmico, apesar de 

não ter desenhado muito (digo isto, pois até então era a minha única prática artística 

além da escrita), considero um momento de início de certa maturação com relação à 

criatividade, não que já não houvesse algum crescimento antes, entretanto creio que 

neste ano houve um pequeno salto. Talvez devido à idade também, mas decerto por 

ter sido um período de decisão e cisão, pois tive um relativo confronto familiar, para 

reafirmar, inclusive para mim mesmo, aquilo que eu já sabia: que se eu fosse 

adentrar uma faculdade não seria nenhum curso sugerido por nenhum familiar, 

visando um objetivo diferente de meu desenvolvimento e minha realização pessoal, 

mas sim quaisquer outras realizações, como status e enriquecimento pessoal, que 

só viriam, se e somente se, fossem em detrimento da realização pessoal. Seria, sim, 

um curso de Artes, que era aquela das poucas coisas que conseguia me fascinar 

desde muito pequeno, junto com, por exemplo, o cinema e a música. 
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1.2 Pluma Mantélica: da imersão à emersão 

 

Foi neste período de pouco mais de um ano antes de ingressar na faculdade 

que consumi arte mais vigorosamente até então, especialmente com o cinema e a 

música. Com relação ao primeiro, foi quando tive o contato inicial com cineastas que 

gosto muito e hoje são referências para mim, como David Lynch (1946), Gaspar Noé 

(1963), Apichatpong Weerasethakul (1970) e Stanley Kubrick (1928 - 1999). Lynch 

com sua atmosfera onírica que beira a dança com a loucura, como se os ”Magrittes”, 

os “Bosches” e os “Dalis” estivessem transbordando para fora das telas (Fig.1). G. 

Noé com seu desprendimento, seu (des)enquadramento da realidade nua e crua 

que muitas vezes dói na carne, mas ao mesmo tempo, consegue flertar com o amor 

romântico, ainda que quase sempre desajustado (Fig. 2). A. Weerasethakul, cineasta 

tailandês já premiado inclusive em Cannes, não tão popular quanto os outros. No 

entanto, consegue criar atmosferas poéticas encantadoras com pequenas sutilezas 

do cotidiano e se aproxima também da poética do onírico e do inesperado (Fig. 3). E 

Kubrick que traz o deleite do seu perfeccionismo cinematográfico, instigando com o 

misterioso. A riqueza de suas obras e o eco produzido falam por si (Fig. 4). São 

alguns poucos (mas de importância) dos que me inspiraram e inspiram e cujas 

características, num momento ou outro, se deixam confluir através do que produzo 

também. 

 

 

  

Fig. 1 - “Eraserhead”. David Lynch. 1977. 
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Fig. 2 - “Enter the Void”. Gaspar Noé. 2009. 

 

 

 

Fig. 3 - “Mal dos Trópicos.” Apichatpong Werasethakul. 2004. 

 

 

 

Fig. 4 - “2001: Uma Odisséia no Espaço”. Stanley Kubrick. 1968. 

 

 

Com relação à música, foi o ano em que de fato comecei a escutar MPB, cujo 

lirismo foi e tem sido fundamental na minha criação, mais em especial na minha 

escrita poética. Nomes como Caetano Veloso, Chico César e Chico Buarque 

passaram a fazer parte imprescindivelmente do meu usufruto constante. Por uma 

oposição territorial completa, foi também quando comecei a ouvir músicas 

japonesas, mais especificamente, um gênero popularmente conhecido como J-rock, 

bandas como Luna Sea, Buck-Tick, 9Goats Black Out (Fig. 5) e mais especialmente 
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Dir en Grey (Fig. 6), que escuto ainda hoje, com muito mais frequência que as 

outras. Todas elas foram importantes pela estética de seus videoclipes, que é no 

mínimo marcante e bastante diferente da ocidental. Esses músicos fizeram parte em 

algum momento de suas carreiras do movimento visual kei, que não só aponta um 

caminho na sonoridade das bandas, mas define todo um estilo estético, inclusive na 

aparência e figurinos, que brinca com uma fluidez de gêneros, a androginia e com o 

exagero e a extravagância. Este movimento tinha como um de seus objetivos 

subverter padrões e estereótipos japoneses das décadas de 1980 e 1990 (OHARA, 

2009). 

 

 

 

Fig. 5 - “sink”. 9Goats Black Out. Dir: Sunao Matsuda. 2008. 

 

 

 

Fig. 6 - “Ain’t Afraid To Die”. Dir en Grey.  2001. 
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Talvez de ainda maior relevância fossem as letras, que apesar de não 

entender, sempre buscava, por ser um dos principais critérios para qualquer coisa 

que ouvia. Doravante pude entrar em contato com uma poética díspar da nossa e 

uma sensibilidade destoante da que estava acostumado, no sentido de que somente 

uma outra cultura, com diferentes costumes e linguagem, poderia prover. De tal 

maneira influenciou-me que durante o período de faculdade fiz uma escultura, uma 

série fotográfica e pelo menos um poema, todos baseados, em algum nível e 

sentido, numa canção do Dir en Grey chamada “Macabre – Sanagi no Yume wa 

Ageha no Ame3” (Fig. 7). 

 

 

  

Fig. 7 - “Macabre – Sanagi no Yume wa Ageha no Ame”. Dir en Grey. Imagem da projeção ao 

vivo na turnê ⌠BLITZ5DAYS ⌡. 2004  

 

 

A escultura que fiz, chamada “Imago – a ser devorado” (Fig. 8) refletia bem o 

contexto central da canção, ou melhor, da minha interpretação da mesma, uma vez 

que, apesar de algumas frases da letra provocar no imaginário cenas de bastante 

vividez, ao mesmo tempo há uma certa abstração e uma dificuldade de situar de que 

ponto de vista partem certas “falas” dentro da música de mais de dez minutos. A 

obra trazia uma figura humanoide feita em argila, com asas de borboleta, que fiz 

com arame, meia lisa oriental e tinta de tecido (Fig. 9 e 10). A figura foi moldada em 

posição de rastejamento e tinha partes fragmentadas propositadamente, como se 

estivesse sendo capturada e despedaçada por um outro animal, como acontece na 

                                             
3
 Tradução: “Macabro – O sonho da pupa são as asas da rabo-de-andorinha” (T. do A.) 
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canção. Essa imagem teria por motivo representar relações humanas 

autodestrutivas e como os sujeitos podem se deixar vulneráveis em nome de um 

sentimento de afeição por alguém e ser infligidos por esta mesma pessoa. 

 

 

 Fig. 8 - “Imago – a ser devorado”. Patrick Bastos. 2014.  

 

 

 

Fig. 9 e 10 - Registro do processo de confecção da escultura. Foto: Patrick Bastos 
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A série fotográfica que fiz no quadro do componente curricular Fotografia II foi 

livremente baseada na mesma canção, mas focando melhor na questão da 

metamorfose. Chama-se “O sonho da lagarta” (Fig. 11 a 16) e faz referência às 

minhas memórias pessoais e afetivas, e às questões de adaptação humana, 

motivadas pela mudança tanto espacial, quanto social e cultural. Conceito 

representado pelo lento movimento do corpo dentro da série, que reluta diante de 

intempéries físicas para, enfim, se pôr de pé – construindo, assim, uma relação entre 

as fases da metamorfose da borboleta e cada fotografia. Dentre outras referências, 

Claire Alice Jean (Fig. 17) foi a mais considerada à época, especialmente por seu 

modo de ver o corpo na fotografia e a relação de proximidade entre o humano e a 

natureza. Tanto que, a levando em conta, pretendia refazer esta série utilizando o nu 

e a pintura corporal, que é o principal motivo da fotógrafa, mas infelizmente, nunca 

cheguei a concretizá-la. 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Série: “O sonho da lagarta”. “Ovo”. Patrick Bastos. 2014 

Fig. 12 - Série: “O sonho da lagarta”. “Larva”. Patrick Bastos. 2014 

Fig. 13 - Série: “O sonho da lagarta”. “Uma vez dentro da crisálida”. Patrick Bastos. 2014 
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Fig. 14 - Série: “O sonho da lagarta”. “Pupa”. Patrick Bastos. 2014 

Fig. 15 - Série: “O sonho da lagarta”. “Papillon”. Patrick Bastos. 2014 

Fig. 16 - Série: “O sonho da lagarta”. “Voo”. Patrick Bastos. 2014 

 

 

  

Fig. 17 - “No limite: on the brink”. Claire Alice Jean. 2012 

 

 

Certamente não poderia deixar de citar as referências plásticas, até porque 

muitas destas me acompanham até a mais tempo que as supracitadas. O próprio 

Salvador Dalí (1904 - 1989), por exemplo, posso dizer que já povoava meu 

imaginário desde a infância, com suas obras de clima irreal, associações que fogem 

a qualquer retrato fiel da natureza e sua proeza de, através da pintura e do desenho, 

transmutar a matéria a seu bel-prazer, derretendo, esticando, liquidificando os 

sólidos e alucinando qualquer perspectiva naturalista (coisa que suponho que 

deslumbraria qualquer criança ou jovem imaginativo) (Fig. 18). Com uma estética 

bem diferente da deste, já me fascinava também René Magritte (1898 - 1967), que 

salvo engano, tive contato por intermédio do mesmo livro em que conheci Dalí, obra 

que tenho guardada até hoje (um tipo de livro didático multidisciplinar). Seu 

tratamento das imagens, o uso das cores e suas ressignificações e sobreposições 

elegantes e perspicazes me são caras. (Fig. 19) Perspicácia pode ser uma ótima 

palavra para definir a sua obra (Fig. 20).  
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Fig. 18 - Sonho Causado Pelo Voo de uma Abelha ao Redor de Uma Romã um Segundo 

Antes de Acordar. Salvador Dalí. 1944. 

 

 

 

Fig. 19 - “A Clarividência”. René Magritte. 1936. 

 

 

 

Fig. 20 - René Magritte pintando o autorretrato “A Clarividência”. 1936. 
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Anos mais tarde, com a internet, pude ter contato com outros artistas 

plásticos, como o polonês Zdzislaw Beksinski (1929 - 2005), que pintava caóticas 

cenas oníricas com uma destreza infalível, parecia carregar alguma mágica em seus 

pincéis que por algum motivo, não foi encontrada por muitos outros pintores (Fig. 21 

e 22). Já no período de faculdade, tive a felicidade de encontrar muitos outros, mas 

com maior entusiasmo: Lucian Freud (1922 - 2011) (Fig. 23) e Egon Schiele (1890 - 

1918) (Fig. 24) que me despertaram o olhar para um modo de pintar e desenhar que 

até então não conhecia, e Frida Kahlo (1907 - 1954) (Fig. 25) com sua poderosa 

forma de recodificar a sua própria realidade através da pintura. 

 

 

  

Fig. 21 - Sem Título. Zdzislaw Beksinski.   

Fig. 22 - Sem Título. Zdzislaw Beksinski. 1977. 
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Fig. 23 - “Retrato de John Deakin”. Lucian Freud. 1964. 

 

 

 

 Fig. 24 - “O Abraço”. Egon Schiele. 1917. 

 

 

 

 Fig. 25 - “Sem Esperança”. Frida Kahlo. 1945. 
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1.3 “Hot Spot”: a passagem 

 

Em abril de 2012 chego à cidade de Cachoeira pela primeira vez, onde viria a 

iniciar um novo ciclo. As vivências e convivências me abririam um leque de 

possibilidades acerca do mundo e de mim mesmo. Tive assim, a oportunidade de 

uma revisitação interior, fui exposto a mudanças que partiam tanto de fora, quanto 

de dentro e que foram aos poucos se revelando na minha criação. Este novo olhar 

que se lançava ao mundo tinha de ser expresso de alguma forma, pois, não que 

fosse uma outra pessoa, era bem mais interessante que isso: era ainda a mesma 

pessoa, mas com os poros da criatividade abertos e sensíveis, como é comum na 

infância; como se pudesse me ver, a partir desse novo lugar e redescobrir quem eu 

era, a partir de quem eu poderia ser.  

Logo, nas disciplinas de “Técnicas e Processos Artísticos I” e “Tópicos 

Especiais em Processos Artísticos I”, tive a oportunidade de experimentar novas 

técnicas, como as pinturas a óleo, acrílica e aquarela, técnicas que havia empregado 

nenhuma ou raríssimas vezes, sendo que a última vez tinha sido há pelo menos 

meia dúzia de anos. Contentava-me somente com o desenho, que alternava, ao 

longo do tempo, entre o lápis e a caneta esferográfica – uma vez que um destes 

aplicadores me desse mais conforto, por algum motivo me acomodava ali e ficava 

até anos sem trocá-lo. A pintura, entretanto, veio em um momento bem oportuno e 

foi a motivação que eu precisava para expressar melhor minhas ideias e meus 

sentimentos à época (Fig. 26), inclusive ao trabalhar com algumas releituras (Fig. 27 

e 28).  

 

 

  

Fig. 26 - “Eating with Beelzebub”. Patrick Bastos. Acrílica s/ tela. 2013. 
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Fig. 27 - Releitura de Z. Beksinski. Patrick Bastos. Aquarela. 2013.  

 

 

  

Fig. 28 – “AA79”. Zdzislaw Beksinski. Óleo s/ tela. 1979. 

 

 

É também nesse ínterim, que confiro um início de uma maturação maior na maneira 

como consigo representar as minhas ânsias artísticas e é quando começo, a partir 

de orientações bastante adequadas, a determinar uma linha poética para o meu 

trabalho e consequentemente a perceber uma unidade conceitual do mesmo. Vide a 

série em aquarela que fiz - que me lembre a minha primeira série - chamada 

“Sociedade Ilícita”, que abordava questionamentos acerca de padrões de beleza 

estética da sociedade moderna e trazia a distorção e transubstanciação do corpo 

(Fig. 29 a 33). Desta forma é que posso dizer que começam a aparecer as primeiras 



31 
 

sementes das incursões que tangem a dualidade identidade-percepção, dos 

sentidos e da expressividade essencial de si – entretanto, ainda um tanto inócuas no 

que buscavam embasar. 

 

 

 

 

Fig. 29 - Série “Sociedade Ilícita”. “A bailarina feita de dúvidas”. Patrick Bastos. 2013. 

Fig. 30 - Série “Sociedade Ilícita”. “O belo e aquilo que não se vê. Patrick Bastos. 2013. 

Fig. 31 - Série “Sociedade Ilícita”. “A insustentável leveza do ser”. Patrick Bastos. 2013. 

Fig. 32 - Série “Sociedade Ilícita”. “O Salto”. Patrick Bastos. 2013. 

Fig. 33 - Série “Sociedade Ilícita”. “Sol Negro”. Patrick Bastos. 2013. 
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2. CÂMARA MAGMÁTICA 

 

2.1 Cristalização Magmática: flotação da pesquisa 

 

Penso que toda essa gama de influências é uma parte substancial de tudo o 

que acaba a confluir dentro do meu processo de criação. Em um determinado 

momento isto se comunga ao meu interesse por cultura, num sentido geral – o qual 

também dista desde que era garoto, quando possuía uma curiosidade pela 

“diferença”, adorava ler sobre ou ver fotografias e arte proveniente das mais diversas 

etnias (creio que não cabe aqui transpor uma valoração para esse meu olhar com 

relação ao Outro, uma vez que, insisto, se iniciou no período da infância, longe dos 

julgamentos teóricos e morais acadêmicos, mas é evidente que o fato dado pode ter 

relação sine qua non com o processo de globalização, como explica Stuart Hall, 

“...ao lado da tendência em direção à homogeneização global, há também uma 

fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da ‘alteridade’.” 

(2005, p. 77)). 

Este interesse nunca decresceu com o passar dos anos e foi alimentado e 

instigado em especial no período de faculdade durante o componente curricular de 

Arte e Patrimônio, ministrado pela professora Suzane Pinho. Nele tive um dos 

primeiros contatos com a antropologia, através do pequeno livro, porém 

fundamental, “Cultura – Um Conceito Antropológico” de Roque Laraia, provendo-me 

melhor entendimento acerca do conceito de cultura e, decorrente disto, despertando 

meu interesse pelo tema identidade cultural. 

A partir dali, começava a brotar uma pesquisa sobre Identidade Fragmentada, 

sob o pensamento de Stuart Hall, que se ramifica inclusive para outras disciplinas 

acadêmicas, se desdobrando em trabalhos escritos e plásticos, como o que fiz em 

“Arte e Tecnologia”, ministrado pelo professor Jarbas Jácome. A obra “Bicho 

pluralizante (ou Fragdentidade)” (Fig. 34 a 37) era basicamente uma animação 

aleatória autogerada pelo software Processing 2.2.1, para a qual, eu fiz quatro 

desenhos à mão, digitalizei e criei os frames no Adobe Photoshop CS6. Os 

desenhos eram quatro rostos humanos, de diferentes gêneros e etnias e conforme a 

animação rodava, eles se sobrepunham num processo que simulava que a máquina 

estava desenhando e/ou apagando os desenhos. Desta forma, sinalizando 

processos identitários de fragmentação, sopreposição, entrelace, constituição e 
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desconstituição, continuidades e descontinuidades. A animação foi exibida na 

exposição conjunta “Imersões: microuniversos em experimentos digitais”, que 

aconteceu no CAHL – UFRB, através de um monitor preso à parede, na altura dos 

olhos do público, gerando uma imagem diferente a cada segundo, como me 

possibilitou a sua programação. 

 

 

 

Fig. 34 – Registro de “Bicho Pluralizante (ou Fragdentidade)” na amostra “Imersões: 

microuniversos em experimentos digitais. Patrick Bastos. 2015. 

Fig. 35 – idem. 

Fig. 36 – idem. 

Fig. 37 – idem. 

 

 

Foi um trabalho prazeroso de conceber; pretendo ainda desenvolver outras 

versões a partir dele. Considero este um dos primeiros brotos para o trabalho que 

vos apresento e que desde aquele instante, percebi que sua tendência seria crescer 

e se desenvolver cada vez mais, contudo, a despeito disto, ainda não tinha a mais 

rasa consciência que iria desembocar nesse resultado.  
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2.2 Diferenciação Gravítica: retomadas e delimitações 

 

Somente três períodos letivos após minhas primeiras incursões nas 

plasticidades aqui muito referidas (vide capítulo 1), é que me debruço sobre os 

teóricos da cultura, da identidade e da modernidade líquida e começo a encontrar-

me na posição de estabelecer relações diretas entre a literatura estudada e o 

processo artístico. Relação esta, que em pouco tempo deixaria de ser vetorial e 

unidirecional, para estabelecer uma concomitância e uma retroalimentação, ou 

ainda, mais que adequadamente: uma circularidade. 

 

A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininterrupto entre prática e 
teoria. Os conceitos extraídos dos procedimentos práticos são investigados 
pelo viés da teoria e novamente testados em experimentações práticas, da 
mesma forma que passamos, sem cessar, do exterior para o interior, e vice-
versa, ao deslizarmos a superfície de uma fita de mœbius. (REY, 2002, n.p.) 

 

Retomando, assim, as linhas conceituais que já havia trabalhado antes e passando-

as por uma revisão e uma reestruturação, de acordo com as referências recém-

adquiridas e com o desenvolvimento do processo artístico corrente; sem deixar, é 

claro, de voltar-me para os trabalhos de antes e de resgatar muitos dos elementos (e 

até mesmo algumas obras e fragmentos) outrora abandonados, como o próprio 

vulcanismo, que é tema central do trabalho atual (Fig. 38). 

 

 

  

Fig. 38 - Obra presente na amostra, que promove a reutilização e ressignificação de 

fragmento de obra perdida (vide Fig. 8). “Imago II – o voo de Surtur”. Patrick Bastos. 2017. 
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Diante desta contextura se inicia um desdobramento mais maduro do processo 

criativo, tanto em seu conteúdo, quanto em sua forma, visto que esta última 

começava a materializar melhor o primeiro. Nos primeiros momentos, o trabalho 

tinha um enfoque bem mais atento às questões de Identidade, do que de Percepção; 

somente mais tarde, com o contato mais próximo com a literatura de Merleau-Ponty 

e com a Fenomenologia é que passo a me voltar com mais afinco à conjuntura 

perceptiva, reenfatizar os sentidos humanos e compreender a preponderância do 

Corpo dentro dos processos perceptivos, o que me permite fazer uma leitura mais 

profunda e abrangente desse Corpo inserido no trabalho. Constituindo, por fim, um 

estudo que considera uma relação dialética entre a Identidade e a Percepção. 
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3. CHAMINÉ 

 

3.1 Crosta: a identidade fragmentada 

 

Branco, Preto, Vermelho, Amarelo - a cor, a raça e a etnia são classificações 

preponderantes para a definição da identidade na contemporaneidade. Mas o que é 

raça e etnia? E o que é identidade? Essas definições são complicadas, cheias de 

armadilhas e às vezes até contraditórias. “O próprio conceito (...) ‘identidade’, é 

demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 

compreendido...” (HALL, 2005, p.8). Portanto estou lidando com conceitos delicados, 

todavia, hei de defini-los para que possa fazer um estudo e uma análise crítica das 

conjunturas que as problemáticas supõem. 

A etnia ou grupo étnico pode ser entendido como um conjunto de indivíduos 

que possuem um sentimento de união e identificação entre si, por uma série de 

costumes, crenças e elementos socioculturais que partilham. Enquanto que raça é 

um termo que foi empregado com base na aparência fenotípica, sobretudo na cor.  

 

O conteúdo da raça é morfo-biológico e o da etnia é sociocultural, histórico e 
psicológico. Um conjunto populacional dito raça “branca”, “negra” e 
“amarela”, pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um 
conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral 
comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; 
(MUNANGA, 2004, n.p.)  

 

Raça, na verdade, é um conceito equivocado e ultrapassado do pensamento 

científico naturalista, o qual já era utilizado na zoologia e na botânica e por 

consequência fora, de forma deliberada, assimilada numa tentativa de classificar os 

seres humanos.  

 

Como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu campo semântico e uma 
dimensão temporal e especial. No latim medieval, o conceito de raça passou 
a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoa que 
têm um ancestral comum e que, ipso facto, possuem algumas 
características físicas em comum. Em 1684, o francês François Bernier 
emprega o termo no sentido moderno da palavra, para classificar a 
diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, denominados 
raças. (MUNANGA, 2004, n.p.)  
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 De toda forma, o conceito de raça perdura no imaginário popular e de tal 

modo, nos estudos sociais. Saliento que essas definições são bastante simplificadas 

e fazem referência muito mais a um quadro da atualidade, deixando um pouco de 

lado algumas definições que não se demonstram mais tão vigentes, ou ainda, que 

são mesmo consideradas ultrapassadas (ou equivocadas) por autores mais 

recentes. Já a identidade é classificada, grosso modo, em três períodos, segundo 

Stuart Hall (2005): 

A do período iluminista, que se caracterizava pelo essencialismo, ou seja, 

uma identidade totalmente centrada, com a qual se nascia e permanecia com o 

passar do tempo, sem que a mesma se modificasse - uma essência identitária. Em 

seguida, a do sujeito sociológico: é aquela identidade que, ao contrário da do 

Iluminismo, modifica-se e depende da relação do indivíduo com o restante da 

sociedade (ou ainda, ela é esta relação, entre o subjetivo e o meio sociocultural), ou 

seja, a identidade é construída mutuamente dentro de um convívio social. E por 

último e mais importante – uma vez que é a definição que utilizo aqui – a identidade 

na contemporaneidade, que se caracteriza por um sujeito de identidade 

descentralizada ou fragmentada. O que significa que cada indivíduo carrega um 

conjunto de fragmentos identitários consigo, que podem mostrar-se, inclusive, 

contraditórias por vezes.  

Saliento que Hall explora o conceito de identidade dentro de uma perspectiva 

pós-moderna, o que significa aliar-se a este conceito e as prerrogativas que ele traz. 

Aparentemente, Hall toma de antemão este termo para si, de forma acrítica, no 

intuito de elaborar seus quadros acerca da identidade. O termo pós-modernidade, 

sugere de forma problemática, uma cisão temporal que não se sustenta ao tratar a 

historicidade. Por isto, muitos autores o criticam duramente, como Anthony Giddens 

em “As consequências da Modernidade”, onde traz também uma outra análise dos 

tempos atuais, a partir de outro discurso e outras conjecturas, que não as da pós-

modernidade. Ainda assim, em virtude do que pretendo explorar, faço um estudo 

simpático à noção de identidade fragmentada e crise da identidade em função dos 

tempos atuais, segundo Hall. Abstendo-me assim, por ora, de tecer um denso 

discurso crítico acerca da conjuntura pós-moderna na qual ele fundamenta sua 

análise, o que devo fazer em desdobramentos teóricos futuros. 

Explicado isto, voltamo-nos aos trâmites da identidade: aquelas relações que 

já foram muito mais estáticas e previsíveis – como um filho que herda do pai (ou da 



38 
 

família) seus ideais, seus valores, sua profissão, seu sentimento de identificação – 

hoje tornam-se completamente fragmentadas, pluralizadas e líquidas, efêmeras.  Isto 

pode acontecer da forma exemplificada: enquanto um sujeito pode sentir-se de uma 

identidade nacional “x”, ele pode também sentir-se parte de uma identidade regional 

“y”, mas rejeitar ou se sentir deslocado da maioria étnica “y” desta região, enquanto 

que se sente parte de um grupo étnico “z”. Ainda, neste mesmo indivíduo, 

aglomeram-se as identidades de gênero, sexualidade, raça, classe, etc. Estas 

podem associar-se, contradizer-se, dissociar-se, modificar-se, trazendo infinitas 

possibilidades para essa “colcha de retalhos fluida” que é esse (des)centro 

individual.  

 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 
nascimento é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós 
mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. (HALL, 2005, p. 13)  

 

O fator principal dessa modificação que as relações de identidade vêm 

sofrendo é a globalização: o princípio que mais fortemente caracteriza a noção de 

modernidade tardia. A globalização, na realidade (ou em seu sentido mais 

etimológico), data seu início de fato, dos períodos de exploração, ou coloniais. Ainda 

assim, a maioria dos autores considera que a modernidade tardia tenha-se iniciado 

por volta dos anos 70, que foi o período que a globalização realmente tomou, não só 

força, como as rédeas das relações humanas, culturais e socioeconômicas 

mundiais. Entretanto, o processo de “descentramento” do sujeito, segundo Hall, se 

inicia muito antes e se divide em cinco principais:  

O primeiro importante descentramento do sujeito seria relacionado ao 

pensamento marxista que “deslocou duas proposições-chave da filosofia moderna” 

(HALL, 2005, p.34), a que havia uma essência universal do homem e que era um 

atributo inerente a cada indivíduo. A segunda seria a descoberta do inconsciente por 

Freud, que lança por terra a concepção de identidades fixas e dotadas de um “centro 

essencial”, atribuindo a formação da identidade humana a processos psíquicos: 

“Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a “identidade” e construindo 

biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade, 

porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude.” (HALL, 2005, 

p.39) O terceiro refere-se ao trabalho do linguista estrutural, Ferdinand de Saussure, 
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que se atentou a demonstrar que as limitações da língua restringem a forma como 

podemos produzir significados e que o “...significado é inerentemente instável: ele 

procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela 

diferença).” (HALL, 2005, p.41) O quarto descentramento principal é o trabalho do 

filósofo e historiador Michel Foucault, que discorre sobre um novo tipo de poder, o 

“poder disciplinar”, exercido por instituições como o exército ou os manicômios. 

Segundo teorizado por Foucault, esse poder leva ao processo de individualização 

dos sujeitos. E por fim o quinto dá-se com o impacto do feminismo, principalmente: 

politizando a subjetividade e a identidade; questionando a divergência entre 

“privado” e “público” - “o pessoal é político”; promovendo a formação das identidades 

de gênero e sexual e demarcando o “nascimento histórico do que veio a ser 

conhecido como a política de identidade – uma identidade para cada movimento.” 

(HALL, 2005, p. 46)  

É certo que a globalização é um processo desigual, pois é fortemente 

Ocidental e “ocidentalizante”, “...o que Doreen Massey chama de “geometria do 

poder” da globalização” (HALL, 2005, p. 78), mas seria equivocado dizer que esta 

não chega aos países ou locais de menor desenvolvimento ou de culturas mais 

“fechadas” e ortodoxas. Pois, em realidade, a globalização atinge, sim, muitos 

destes países e culturas, no entanto em graus destoantes, nota-se que “...a 

‘periferia’ também está vivendo seu efeito pluralizador, embora num ritmo mais lento 

e desigual” (HALL, 2005, p. 80). Contudo não condiz deixar de considerar que, ainda 

que mais fraco, existe um processo opositor que promove resistência à 

“ocidentalização”. 

Algumas identidades gravitam ao redor daquilo que Robins chama de 

“Tradição”, tentando recuperar sua pureza anterior e recobrir as unidades e certezas 

que são sentidas como tendo sido perdidas. Outras aceitam que as identidades 

estão sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença e, 

assim, é improvável que elas sejam outra vez unitárias ou “puras”; a “...que Robins 

(seguindo Homi Babba) chama de ‘Tradução’”. (HALL, 2005, p.87)  

Esta mesma resistência aparece de encontro aos processos de 

fragmentação, embora possua estes mesmos desequilíbrios de força. Noutras 

palavras, onde surge uma pluralização étnica, e.g., há de haver uma força 

conservadora, tradicionalista, em busca de um “essencialismo” étnico. Estes fatores 

podem ser determinantes de uma crise de identidade. Quando aliados, por exemplo, 
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a uma questão diaspórica, o sujeito migrante pode-se perder entre suas identidades, 

de modo a enfraquecer seu sentimento de pertencimento a qualquer das culturas 

com as quais conviveu. Ou mesmo, não reconhecer mais a cultura dentro da qual 

nasceu. O indivíduo torna-se então, um terceiro ser, um sujeito híbrido – que não 

pertence nem a um, nem a outro grupo étnico por completo.  
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3.2 O Corpo Vibrátil (Ou Magmático): antropofagia 

 

 No Brasil, surge outra concepção teórica identitária dentro do Movimento 

Antropofágico: o sujeito que possui a sensibilidade e alteridade de se deixar 

influenciar pelos diversos registros culturais existentes no país, sumariamente o 

europeu, o afro e o indígena, da forma que aponta Suely Rolnik:  

 

(...) promovendo uma contaminação geral não só entre erudito e popular, 
nacional e internacional, mas também entre arcaico e moderno, rural e 
urbano, artesanal e tecnológico. Toma corpo um “em casa” que encarna 
toda a heterogeneidade dinâmica da consistência sensível de que é feita a 
subjetividade de qualquer brasileiro, a qual se cria e recria como efeito de 
uma mestiçagem infinita – nada a ver com uma identidade. O Movimento 
Antropofágico explica esta posição, (...) “contra todos os importadores de 
consciência enlatada, a existência palpável da vida”. (ROLNIK, 1998, p. 
129-130)  

 

Portanto, pode-se dizer que o ideal antropofágico surgiu, também, como uma 

forma de oposição ou de negação às formas de identidade e identificação que 

estavam em decorrência no Brasil, que era principalmente a cultura eurocêntrica que 

consumíamos e reproduzíamos sem ao menos “deglutir”. No entanto, a antropofagia 

diferencia-se dos “movimentos de Tradição”, à medida que não atribui um sistema 

de valor, ou não “fagocita” os sistemas de valores vigentes na cultura. Isso porque, 

segundo seu pensamento “(...) Esperança ou desesperança, tanto faz: pólos de uma 

posição moralista que naturaliza um sistema de valor e com ele interpreta, julga e 

prognostica o que se passa – final feliz ou fim de tudo.” (ROLNIK, 1998, p. 128). O 

que se faz é praticar, sim, a alteridade, deixando-se aberto e receptivo ao Outro, e 

de acordo com o seu desejo e sensibilidade “deglutir” tudo aquilo proveniente dessa 

abertura e então, produzir sentido e significados através disso que foi digerido, sem 

nunca hierarquizar os aspectos culturais que se está consumindo, mas sim, utilizar 

aquilo que melhor lhe couber no exercício da criação de sentido. Vale salientar, 

também, que mesmo essa criação de sentido, difere da norma, uma vez que, “o 

exercício de criação de cultura não tem a ver com significar, explicar ou interpretar 

para revelar verdades. A verdade, segundo o ‘Manifesto Antropófago’, é mentira 

muitas vezes repetida” (ROLNIK, 1998, p. 131). Essa concepção diz muito sobre a 

noção que o Movimento tem de cultura, e da instauração da mesma. A ideia 

consiste, dessa forma, em livrar-se de uma busca incessante pelo sentimento falso 
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ou artificial da consistência subjetiva que é proporcionada pela reafirmação de uma 

identidade. (O que pode tanto soar como determinantemente positivo, por 

reassegurar uma soltura das amarras que estão postas socialmente, dando espaço 

para o devir, como pode parecer uma armadilha epistemológica, pois pode destituir 

os discursos de reafirmação identitária como um todo, incluindo os grupos 

minoritários contraculturais). E a partir disso produzir sentido sem qualquer sistema 

de referência absoluto, “uma plasticidade para misturar toda espécie de repertório e 

uma liberdade de improvisação da linguagem a partir de tais misturas” (ROLNIK, 

1998, p. 132), afinal “...quem ousará enfrentar o surrealismo brasileiro?” (OITICICA 

apud ROLNIK, 1998, p. 130).  

Decerto, se as identidades e a cultura sucumbem aos descentramentos e à 

globalização, as subjetividades e os sistemas de representação seguem o mesmo 

caminho: “O que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da 

globalização sobre a identidade é que o tempo e o espaço são também as 

coordenadas básicas de todos os sistemas de representação.” (HALL, 2005, p. 70) É 

evidente que, de qualquer forma, existem fluxos de resistência ao descentramento 

da identidade no Brasil que buscam retomar as formas mais tradicionais, tanto em 

nível coletivo, quanto em cada sujeito, e isso ocorre partindo da concepção de 

hierarquia das dualidades. Quando falamos em hierarquia das dualidades, trata-se 

de uma consequência dos métodos de classificação. Criam-se dualidades desde os 

métodos de classificações mais primários: masculino e feminino, negro e branco, 

ocidental e oriental, cultura e natureza. E a partir de então, a hierarquização destes 

já se parece inevitável e passa a habitar o imaginário dos povos. Por isso surgem as 

tomadas de discurso, as tentativas de legitimação, de reconhecimento, enfim, os 

movimentos de resistência.  Nesses conceitos está contida uma parte fundamental 

da identidade: a diferença. Por mais que identidade e diferença pareçam, em suas 

definições mais simplistas, antônimos ou contraditórios, conceitualmente na verdade, 

eles são indissociáveis e inclusive interdependentes. Não existiria a identidade e 

uma afirmação da mesma, não fosse a diferença. Portanto, se há a diferença e se 

ela está na natureza, na cultura, só a partir disto existe e deve existir a identidade. 

Um indivíduo só se sente único e compreende-se como algo cuja 

subjetividade é emancipada de corpos externos a si, se puder olhar à sua volta e 

dizer: “aquele(s) outro(s) é (são) diferente(s)”. E se analisados de forma 

despretensiosa, a etnia, a raça, a nação e etc. são apenas níveis de grandeza, 
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semântica, tempo e lugar em que se compreendem a identidade e a diferença. 

Portanto, da diferença nasce a identidade, destes nascem as classificações em 

dualidades e surge de imediato a hierarquização, então por sua vez, o etnocentrismo 

(que é esta própria noção de que sua etnia ou determinado fator cultural seu é 

melhor ou mais legítimo que o do outro). Do etnocentrismo nasce o preconceito e a 

intolerância. Por essas associações que existem tantas contradições, ambiguidades 

e paradoxos nesses estudos que os torna tão complexos, fazendo com que a 

tentativa de desconstruir certos valores seja bastante difícil, uma vez que estão tão 

aparentemente enraizados na cultura.    

Pode-se concluir que a identidade fragmentada é um efeito comum do 

advento da globalização e caracterizada por um acúmulo de várias identidades, com 

relação a diversos segmentos de uma cultura ou sociedade. O que se tem hoje, 

portanto, é um embate de identidades e ao mesmo tempo, uma busca dos 

movimentos das minorias (ao menos assim estabelecidas dentro de uma relação de 

poder hierárquico) pelo fim do preconceito, seja, por exemplo, por meio de ações 

afirmativas. A busca e os estudos são incessantes – a arte e o cinema participam de 

forma fundamental nesses processos, através de seus respectivos modos de 

representação, como formadoras, transformadoras e críticas desses acontecimentos 

- tanto construindo, como desconstruindo diversos elementos do imaginário em suas 

mais variadas intensidades.  
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3.3 Ascensão Magmática: fluidez e circularidade 

 

A partir das divagações em identidade, fragmentação, descentramento e 

pluralização, que fariam parte de uma gama, que já povoava meu imaginário e 

minha criatividade, procuro aprofundar-me melhor acerca da condição humana, 

advento do frenesi, da instabilidade e dos processos de desterritorialização dos 

tempos atuais. Para tal, submirjo-me na liquidez de Bauman, onde o prisma de 

fragmentação não é descartado, mas a conjectura de fluidos, relacionados à 

estrutura da modernidade tardia, aparece e permite que um cabedal criativo abra-se 

para essa possibilidade de interação com os estados da matéria.  . 

 

A busca da identidade é a busca incessante de deter ou tornar mais lento o 
fluxo , de solidificar o fluido de dar forma ao disforme. (...) Nas palavras de 
Deleuze e Guattari, “o desejo constantemente une o fluxo contínuo e 
objetos parciais que são por natureza fragmentários e fragmentados”. 
(BAUMAN, 2001, p. 106-107) 

 

Notadamente, dentre as minhas alternâncias com a leitura e o processo 

criativo, um trecho em específico, numa das obras de Bauman que li, fisgou-me de 

tal forma, que mesmo após terminar o livro ou ainda muito tempo depois disto, a 

frase não desgrudava da minha cabeça. Era como se, em silencioso clamor, pedisse 

que eu fizesse a retomada de uma poética e de uma plasticidade a qual já havia 

dispensado, ou pelo menos assim pensava. Destaco o trecho em questão a seguir: 

 

...as identidades, que não tornam o fluxo mais lento e muito menos o detém, 
são mais parecidas com crostas que vez por outra endurecem sobre a lava 
vulcânica e que se fundem e dissolvem novamente antes de ter tempo de 
esfriar e fixar-se. (BAUMAN, 2001, p. 106) 

 

Não sei se posso dizer que este trecho tornou-se o mote do percurso artístico 

e poético, até porque o que depreende este percurso vai para muito além disto, 

afinal é seguidamente suscitado pelas próprias obras, pelos meandros, descobertas 

e acasos do fazer artístico e por outros afetos e teóricos. Posso afirmar, contudo, 

que de certa forma, as imagens, ideias e memórias provocadas nortearam o meu 

imaginário em parte determinante da maturação e da possível culminância do 

processo artístico que teve como resultado Vulcania.  
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Desde este “clique” e esta retomada, meu trabalho foi acometido pela lava e 

pela crosta vulcânica. A esta poética desenvolvida achei adequado chamar de 

“piroplasticidade” que é uma referência aos depósitos piroclásticos - materiais 

sólidos expelidos pelos vulcões durante uma erupção. Sugerindo, assim, tanto o 

fogo (do grego antigo piro=fogo), quanto a “plasticidade” comum ao campo das 

artes. 

As formas do corpo então se liquidificam, escorrem e dobram-se sobre si 

mesmas, como a lava; as partes sólidas fragmentam-se, aproximam-se e afastam-

se, eventualmente podem derreter ou voltar a solidificar, tal qual a crosta vulcânica. 

Assim insurge uma geologia poética do corpo que o permite ser caudaloso, visceral, 

que o interoceptivo e o exteroceptivo, assim como a ação vulcânica, se estreitem, se 

confundam, se conjuguem e se entremeiem, juntamente com sua respectiva 

anatomia. 

A referência ao vulcanismo, no entanto, não denota sua capacidade destrutiva 

– relação direta normalmente estabelecida dentro do senso comum -, mas sim, os 

benefícios de sua ação e sua relação com a terra: o magma quando expelido, ou 

lava vulcânica, produz um solo rico e fértil, além de permitir o estudo do interior da 

Terra. De forma análoga observo os processos de percepção e identidade que 

fundamentam a poética do meu trabalho. Justamente porque há uma relação entre o 

interior e o exterior no vulcanismo, observando que, dentro dos processos 

magmáticos, a ascensão do magma e decorrente derrame da lava provocam 

transformações no estrato terrestre, e a alta temperatura do interior da Terra causa 

uma constante dinamicidade da matéria. Assim, este fenômeno natural terrestre 

permite uma motricidade febril do nosso planeta e que este corpo massivo lance seu 

material intrínseco em emersão, o que produz um reconhecimento da sua camada 

mais externa e consequente e irremediavelmente, a transformação dessa superfície 

e de si mesmo. 

Este movimento que considero circular permeia por todo o meu processo 

criativo, assim como está presente na maneira como Merleau-Ponty aponta em suas 

conjecturas acerca da percepção. A abordagem do trabalho então acaba 

alicerçando-se toda neste movimento que se torna um fluxo interligando todos os 

conceitos e determinando a parte mais basilar da poética. 
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3.4 Garganta: eixo perceptivo, corpo e sentidos 

 

O corpo é – e é isso que a experiência artística mostra – essa capacidade 
de produzir uma diferenciação no interior de um mundo indiviso. (informação 
verbal) (CHAUÍ, 2010)

4
 

 

Por intermédio dos nossos sentidos e através da nossa percepção é que nos 

é permitido conhecer o mundo a nossa volta. Percebemo-lo através de janelas e por 

via delas podemos agregar conhecimento (seja conhecimento epistemológico ou o 

do estrato mais fundamental das coisas mesmas). A linguagem vem depois da 

percepção, sem a segunda não se acessa a primeira, por isso pretendo abordar a 

linguagem com mais profundidade apenas mais à frente numa próxima pesquisa. 

Por ora vejamos a relevância do corpo enquanto matéria da percepção, que possui 

um protagonismo nessa tarefa, frente aos sentidos, segundo Merleau-Ponty (2006). 

O mundo-da-vida enseja-nos com a experiência; toda a qualidade empírica 

com que temos contato. Tudo aquilo que preenche nosso corpo através dos sentidos 

– a experiência corpórea vibrátil5 que fundamenta a nossa realidade. Fundamenta, 

pois 

 

...não é preciso perguntar se nós percebemos verdadeiramente um mundo, 
é preciso dizer, ao contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos. (...) 
Nós estamos na verdade, e a evidência é “a experiência da verdade”. 
Buscar a essência da percepção é declarar que a percepção é não 
presumida verdadeira, mas definida por nós como acesso à verdade. 
(MERLEAU-PONTY, 2006, p.13-14) 

 

 Quando nos primeiros anos da infância destacamos a nós mesmos do 

mundo, criamos a noção de que somos corpo e não partes separadas entre si e/ou 

unas com o resto do mundo (MERLEAU-PONTY, 2006). Percebemo-nos corpo e 

podemos compreender a realidade tal qual um ser humano. A partir de então, 

notamos as coisas enquanto coisas, tornamo-nos capazes de acumular memórias, 

somar experiências e coerentemente atuar sobre o mundo de acordo com essas 

concepções formadas, ou seja: tornamo-nos seres culturais. 

                                             
4
 CHAUÍ, Marilena. Espaço, Tempo e Mundo Virtual: A contração do tempo e o espaço do 

espetáculo. Palestra em CPFL Cultura - Café Filosófico. Campinas – SP. 10 de setembro de 2010. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=X5d1TBpXrq0> Acesso em: Maio de 2017. 

5
Cf: ROLNIK, 1998, passim. 
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O objetivismo das ciências positivas não abarca todas as configurações da 

percepção, pois antes de tudo, setoriza o corpo. Ademais, ao dispô-lo em ambiente 

controlado perde-se toda a primazia da “percepção pura”. 

 

...a sensibilidade que se manifesta num experimento controlado e isolado 
não pode deixar de ser passiva e contemplativa, e sua abrangência está 
previamente limitada pelos próprios critérios de observação. Além do mais, 
trata-se de uma sensibilidade segmentada (como os mercados...), dividida 
em regiões e regimes autônomos, associadas unilateralmente a situações 
em que cada um dos órgãos do sentido é afetado isoladamente. 
(VALVERDE, 2003, p. 17) 

 

 A percepção em grilhões, enclausurada, nunca chega nas coisas 

verdadeiramente. O subjetivismo por si só também não dá conta, pois enfatiza as 

individualidades dos sujeitos no processo de percepção em detrimento do que temos 

em comum. Entre uma linha de pensamento e outra há uma garganta vulcânica 

cuspindo lava para ambos os lados.  

É essa sutileza de encontrar esse eixo “vulcânico” perceptivo que busco 

trazer para dentro do trabalho, através de um processo criativo que continua a 

derramar e em alta temperatura, desenhando uma sinuosidade, como a lava em seu 

caminho sobre o solo. Levando em conta que a percepção envolve um tipo de 

conhecimento, que concomitantemente, apreende o mundo externo e interno, 

sobrepondo suas significações. Por isso, a suntuosa importância do corpo vibrátil6 

(ou corpo magmático), do processo criativo e de sua historicidade: do passado e do 

presente, e o futuro que está, espero, sempre em transformação, até que um dia a 

temperatura resfrie, tornando em solo fértil, pronto para um novo devir.  

Devido a essa busca e essa historicidade, que dentro do trabalho artístico, o 

corpo está sempre em transmutação, nunca satisfeito, reaproximando o lado de 

dentro do lado de fora, numa movimentação que desvela uma circularidade, mas 

que se renova em circunfluências.  

 

Assim como uma pedra jogada na água se torna o centro e a causa de 
muitos círculos, assim como o som se propaga no ar em círculos, assim 
qualquer objeto colocado na atmosfera luminosa se difunde em círculos e 

                                             
6
 Op. Cit. Conceito de que me aproprio e ressignifico, pois não há uma necessidade aqui de um 

apagamento de identidade, como na antropofagia, mas sim de uma propriocepção e uma percepção 
das operações que reafirmam o próprio corpo e asseguram o agenciamento dos processos de 
autoconsciência. Assim como uma abertura às confluências do mundo-da-vida que sejam para a 
constante construção e desconstrução do sujeito, estimulante da criatividade latente e liquidez da 
identidade.  
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preenche o espaço circunfluente com imagens infinitas de si. (DA VINCI 
apud OSTROWER, 2009, p.47) 

 

Por isso, também, a experimentação como gozo do processo criativo, cuja 

expressividade e qualidade têm por objetivo crescer ainda mais no que há por vir. 

Nesse ínterim se enquadra também a relação com a escrita que aparece no 

trabalho, assim como a poesia visual, que vão aparecendo quase que 

timidademente, mas que fazem parte do processo tanto criativo quanto reflexivo, 

afetivo e intelectual, desta forma, tornando-se indispensável que se transbordasse 

para dentro das obras. 

Após a percepção originária, a mera sensação, vem o conhecer: a construção 

do conhecimento das coisas que se percebe no espírito, traz o juízo, o “cogito” que 

de uma forma ou de outra, modifica a maneira da percepção no fim das contas. 

Assim, temos no processo perceptivo uma circularidade, ao invés de uma 

linearidade, como supõe o intelectualismo. Somos afetados pelas coisas e 

concomitantemente as coisas nos afetam, e.g., “Se a consciência encontra o círculo 

geométrico na fisionomia circular de um prato, é porque ela já o tinha posto ali." 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 54) 

A motricidade que é inerente ao corpo é preponderante no processo de 

percepção, de modo que o percebido resultante é sempre relativo ao movimento do 

sujeito. Daí a grande importância da presença corpórea para Merleau-Ponty, 

fazendo com que os sentidos sejam apenas comportas, ou mais coerentemente com 

este trabalho: caldeiras. Enquanto que os corpos são os verdadeiros vulcões que 

entram em confluência com o mundo, com o porém de que não estão inertes, não 

fazem parte do substrato, nem estão fixos a ele – muito pelo contrário, é sua 

capacidade de movimentar-se que o torna ainda mais importante, uma vez que isto é 

o que cria perspectivas, o que torna a percepção algo completamente dinâmico e 

instável. Assim, os corpos não só ocupam grande parte da representação no meu 

trabalho, como foi e é, também, imprescindível a montagem de uma exposição, para 

que outros corpos possam se movimentar em volta das obras e redescobri-las, 

reinterpretá-las e vê-las com outros olhos (que não os meus), literalmente. Dentro 

dessa observação dos objetos, Merleau-Ponty salienta: 

 

 (...) olhar um objeto é vir habitá-lo e dali apreender todas as coisas segundo 
a face que elas voltam para ele. Mas, na medida em que também as vejo, 
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elas permanecem moradas abertas ao meu olhar, e situado virtualmente 
nelas, percebo sob diferentes ângulos o objeto central de minha visão atual. 
Assim, cada objeto é o espelho de todos os outros. (MERLEAU-PONTY, 
2006, p. 105) 

 

Meu corpo se distingue dos objetos por sua qualidade permanente; quando se 

trata de qualquer outro objeto observado, temos a opção de nos aproximar, 

circundar, ou afastar até o ponto em que o objeto não se coloque mais presente. O 

corpo, ao contrário, não possibilita afastamento. Impõe sempre sua presença, pois 

está sempre aquém do nosso deslocamento. Meu corpo é a razão centrípeta pela 

qual sou permeado pelas coisas. É o eixo circumspectus de relação e interação com 

o mundo-da-vida, pois “não posso desdobrá-lo sob meu olhar, (...) ele permanece à 

margem de todas as minhas percepções, que existe comigo." (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. 134). Este momento é o único em que o corpo torna-se inerte, não preso ao 

substrato, mas preso a si mesmo, inescapável de si, assim como a natureza 

vulcânica. 
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4. CALDEIRA 

 

4.1 Rochas Extrusivas: obras – dos sentidos à percepção 

 

Se tenho uma idéia, esboço-a sobre qualquer coisa, em qualquer lugar. E, à 
medida que o tempo passa, essa idéia vai sendo trabalhada na minha 
mente e, um dia, vira uma tela. Coisas de mais de quarenta anos atrás me 
voltam; coisas que eu previra fazer e que amadureceram depois de 
quarenta anos. (MIRÓ apud SALLES, p.149-150) 

 

Ao longo do decorrer artístico discorrido nos capítulos anteriores, há 

momentos em que minha poética perde um pouco de sua diluição para apontar 

um caminho mais concreto do que desejava representar. Destaco, considerando 

que estes momentos foram cruciais para a desenvoltura do trabalho mais à 

frente, algumas obras que remontam a isto, já que se encontravam inseridas 

dentro de uma continuidade poética. 

Os olhos foram os primeiros elementos a aparecer nas minhas 

divagações plásticas que mantiveram uma constância (Fig. 39). Até então tinha 

uma ideia vaga e enevoada do que procurava expressar teoricamente. Sabia 

que o aparecimento plástico dos olhos sustentavam uma relação entre o 

indivíduo e o meio, o exteroceptivo e o interoceptivo. Esta relação partia dos 

sentidos e sensações para ir além disto, pois tratava não só da informação 

visual, mas também, de como esta é agregada individualmente e contribui para 

uma formação de um cogito. Assim, utilizava as imagens de olhos não só para 

representar a visão, os sentidos e a relação com o meio, mas também a 

aquisição de uma ideia que viera por consequência deste sentido. 
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Fig. 39 - “Oculus #1”. Patrick Bastos. Hidrográfica s/ papel.  2013. 

 

 

Com o tempo, começo a agregar outros elementos às obras que não 

somente os olhos, enfatizando a ideia dos sentidos (Fig. 40). Com relação à 

técnica, passo um tempo utilizando menos o lápis nos desenhos e mais a caneta 

esferográfica preta; a hachura se faz mais presente nos trabalhos com o tempo - 

técnica de sombreamento que passa a ser a principal e a que me disponho a 

desenvolver melhor - ao menos nos meus desenhos com caneta esferográfica 

(que mais para frente seria gradualmente substituída pela caneta nanquim). 

 

 

 

Fig. 40 - “III”. Patrick Bastos. Esferográfica s/ papel. 2014. 
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Enquanto projeto final para a disciplina de “Tópicos Especiais em 

Artemídia I”, fiz minha primeira pintura a óleo sobre tela, trabalho que me tomou 

algum tempo, devido à dimensão da tela e o respeito ao tempo de secagem para 

a aplicação de camada sobre camada. Baseei-me inicialmente num breve 

rascunho a lápis que fiz numa folha de papel, mas em pouco tempo a pintura já 

havia tomado seus próprios caminhos e se distanciado do desenho original. 

Trazia a questão dos sentidos e do apagamento de si através do cerceamento 

das individualidades em prol da identificação coletiva. Ou seja, o brotar da 

percepção e da identidade no trabalho, mas sem que eu tivesse essa noção por 

completo, que só adquiri bem mais tarde. Foi também a primeira obra em que 

resolvi trabalhar com a lava vulcânica (Fig. 41). 

 

 

 

Fig. 41 - “non-sleeper”. Patrick Bastos. 2013. 

 

 

Para o componente curricular “Fotografia III”, fiz uma videoperformance (Fig. 

42 a 44) utilizando como base um poema que escrevi à época chamado “7 orifícios”, 

que tratava exatamente de como, através (também) dos orifícios situados na nossa 
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cabeça estreitamos nossa relação com o mundo, temos a possibilidade de digerir o 

que o meio tem a nos apresentar e relacionarmo-nos com ele e com as outras 

pessoas. Apontando, então, a mediação e as condições entre o intrínseco e o 

extrínseco no ser humano e a importância dessa relação para a sua formação. É um 

dos primeiros momentos em que me volto a mim mesmo dentro do processo de 

criação, situando a minha imagem, minha presença e o meu corpo de junto da 

câmera para a videoperformance, assim como minha voz – que usei para gravar o 

poema utilizado no som do vídeo, misturado a conversas indistinguíveis e a um 

zumbido ecoando do início ao fim do vídeo. Estes procedimentos requereram de 

mim um desprendimento muito grande, uma vez que minha timidez e introversão me 

impediriam de fazer algo do tipo.  

 

 

 

Fig. 42 - Imagem extraída da vídeoperformance “incide inside”. 03’48’’. Patrick Bastos. 2014. 

Fig. 43 – idem. 

Fig. 45 – idem. 
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Minha principal referência para a feitura deste vídeo foi a videoarte “Eu nunca 

esqueci” (Fig. 46 e 47) de Lucila Meirelles, que também mescla as linguagens de 

videoperformance com poema e trata da questão do olhar, da identidade, 

nascimento e memória, fazendo uma alusão do umbigo enquanto “olho do corpo”. 

 

 

 

Fig. 46 – Imagem extraída do videopoema “Eu nunca esqueci”. 1’11’’. Lucila Meirelles. 2001. 

Fig. 47 – idem 

 

 

Perfazendo assim um caminho artístico e teórico que acaba reafirmando 

alguns assuntos tratados ao longo da vida acadêmica, em um dado momento, quase 

que contra a vontade, mas ao mesmo passo, inevitavelmente, construindo uma 

poética de si, para falar do outro inclusive, do mundo e das coisas. 

 

 

 

 

 



55 
 

4.2 Erupção e “Piroplastia”: a exposição 

 

A exposição Vulcania foi montada no foyer do auditório do Centro de Artes, 

Humanidades e Letras da UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

(Fig. 48 a 50) Minha ideia durante a construção do projeto era expor no espaço 

Hansen, conjugado ao Quarteirão Leite Alves da UFRB, entretanto, três fatores 

foram preponderantes para a mudança da escolha: a consequente deterioração do 

espaço Hansen dentro do período que se passou até a concretização do projeto; a 

dimensão do foyer do CAHL me pareceu mais apropriada para uma exposição 

individual, já que o outro espaço é muito grande; e a revitalização feita no foyer para 

a exposição individual imediatamente anterior a minha, de Henrique Braga, 

“Autópsia do Invertebrado”, da qual fui, venturosamente, membro da equipe técnica.  

 A amostra consistiu em um apanhado de processos artísticos de diferentes 

épocas que tendem a derramar em direção a um mesmo fluxo conceitual. Fluxo este 

que apesar de possuir uma continuidade, tem como uma de suas características a 

fragmentação – que pode ser observada, e.g., na multiplicidade de linguagens 

utilizadas: desenhos, pinturas, livro de artista, objetos artísticos e vídeo-instalação 

(algumas obras permitiam interação) (Fig. 51 e 52). Para o público visitante 

manufaturei um zine que serviu de folder da exposição (vide Apêndice A), no qual se 

poderia encontrar desenhos feitos exclusivamente para o folder, seguindo a linha 

poética da exposição, assim como colagens de desenhos de zines que havia feito 

anteriormente, um pequeno currículo resumido e um breve texto curatorial. 

Há uma aparente fragmentação também, da estética das obras, o que 

provém, não apenas da diferença cronológica entre elas, mas também, em que 

ponto – ou pontos, uma vez que em muitas das obras, se não em todas, há um 

atravessamento por mais de um momento conceitual, por vezes respeitando devidas 

ênfases - a obra se situa dentro de uma trama de conceitos, mas que por fim 

acabarão a desaguar nas mesmas águas. A curadoria e a expografia da amostra 

foram feitas por mim, considerando o conceito de circularidade e espiral, tal qual, é 

claro, a infra-estrutura que havia e a exploração das possibilidades dentro desta. O 

evento registrou em seu caderno de visitação 342 assinaturas durante os sete dias 

em que ficou aberto. 
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Fig. 48 - Registro da montagem da exposição Vulcania. Fotos: Marcus Maia. 

Fig. 49 – idem. 

Fig. 50 – idem. 
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Fig. 51 - Interação do público com a obra “Sob o rosto de Hefesto”. Foto: Vinicius Castro. 

Fig: 52 – Mediação cultural. Foto: Marcus Maia. 

 

 

A videoinstalação “Volcano” (Fig. 53 e 54) conta com três máscaras de gesso 

brancas penduradas em fios de nylon, sobre as quais era lançada a projeção. O 

vídeo partiu de um procedimento de angariação de vídeos da internet que 

registrassem a ação da lava, de crateras vulcânicas e vulcões em atividade. A partir 

da apropriação destes vídeos e da consecutiva curadoria dos mesmos, me dediquei 

à montagem, visando uma sucessão e repetição de imagens, mudanças de 

velocidade e na direção cronológica das mesmas. O mesmo vale para o som, com o 

uso de músicas instrumentais, som ambiente e conversas sobrepostas e 

ininteligíveis. Para assim, estabelecer uma relação com a fragmentação, a dilatação 

espaço-temporal e o superávit de informação dos tempos atuais. 

As máscaras foram modeladas a partir do meu rosto, realizando dentro da 

obra uma personalização do artista e ao mesmo tempo uma despersonalização, com 

o jogo da identidade que se liquefaz pela lava da projeção e dos rostos que se 

multiplicam pela sombra que emitem na parede e pela própria impressão de 

profundidade ad infinitum dada pela projeção na parte de dentro das máscaras – que 
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foi a impressão que ouvi de um dos visitantes (Fig. 55). Durante a idealização da 

instalação havia imaginado que as máscaras ficariam fixas, com a fronte voltada 

para o público, no entanto, na montagem elas ficaram em movimento, girando lenta 

e perpetuamente (assim como o próprio vídeo que ficava num loop perpétuo), o que 

poderia ter sido evitado prendendo-as com mais linhas, porém, gostei do resultado e 

achei o movimento perfeitamente adequado, logo, mantive-as assim. 

 

 

 

 

Fig. 53 - “Volcano”. 17’34’’. Patrick Bastos. 2017. Foto: Vinicius Castro. 

Fig. 54 – idem. 
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Fig. 55 - Público observando a vídeo-instalação “Volcano”, durante a exposição Vulcania. 

Foto: Marcus Maia. 

 

 

Uma de minhas referências para a obra foi o filme “Sem Título #2: La mer 

larme” (Fig. 56) do diretor Carlos Adriano, que monta seu filme a partir de um 

compilado de imagens do mar no século XIX e tem como uma de suas prerrogativas 

o resgate de imagens, em um mundo já tão saturado delas, para produção de novas 

obras, ressignificações e abrir a possibilidade para novos olhares acerca da imagem. 

Em sua montagem utiliza da técnica da repetição e alternância das imagens e dos 

sons em caráter experimental e num processo de autodescoberta. 

 

 

  

Fig. 56 – “Sem Título #2: La mer larme”. 31’. Carlos Adriano. 2015 
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Dadas as condições e os caminhos que tomaram a pesquisa, foi natural que o 

processo que resultou em Vulcania se constituísse de retomadas, retornos, 

circularidades, traçando assim um fio através da memória e do tempo. Deste tempo 

que é indispensável quando trato de percepção e de identidade, do corpo, dos 

sentidos, da fragmentação e da fluidez. Características que observo nos indivíduos 

alheios a mim, mas que também há de haver consciência que parte do eu artístico, 

afinal, o processo criativo, mesmo quando trata de uma generalidade, tem uma 

origem e um perpassar pelo eu.  

Dito isto, tornaram-se inevitáveis as imbricações pelo sujeito criador, o 

apalpar pelas reentrâncias do Eu, que se insere também, dentro do contexto 

pluralizador, descentrador e liquidificador dos indivíduos que são condições da 

contemporaneidade. Tal investigação de Si resultou na criação de uma série de 

autorretratos magmáticos, feitos a partir de pintura acrílica sobre tela (Fig. 57 e 58). 

 

 

 

Fig. 57 - Tríptico “Krakatoa”. Patrick Bastos. Acrílica s/ tela. 2017. Foto: Vinicius Castro. 
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Fig. 58 - Fruição do tríptico “Krakatoa” pelo público. 2017. Foto: Marcus Maia. 

 

A imersão vulcânica aliada, eventualmente, a leitura de Gaston Bachelard 

tornou inevitável a experimentação com fogo. Senti que necessitava de um 

estreitamento sensorial com a poética do trabalho, estar próximo e dar forma ao 

sensível com o objeto do desejo artístico e não ao objeto, para assim transpor ao 

menos o mínimo possível do resultado conseguido a partir do consumo abrupto da 

matéria através do calor do fogo. Percebi que "só recebemos o bem-estar do fogo se 

apoiamos os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos." (BACHELARD, 1994, 

p.23) (Fig. 59) 

Por tal fato, fiz uma experimentação com “pintura invisível” que tem origem 

num tipo de esteganografia7, utilizando-me de um fluido para pintar sobre o papel, 

fazendo assim, com que a área de contato com o líquido ácido entrasse em 

processo de oxidação antes do restante da área do papel. Foi uma etapa bastante 

delicada, fiz vários testes em outros papéis antes de tentar no desenho original. 

Tornou-se complicado, pois o papel em que havia desenhado e pretendia pintar a 

mancha com fogo, tinha uma gramatura alta para a queima, dificultando que a área 

pintada queimasse isoladamente, ou seja, ao invés de formar um desenho, 

simplesmente abriam-se grandes e arredondadas manchas marrons no papel. 

Depois de alguns testes com o limão, tentei com o leite e percebi que era melhor, 

pois queimava antes que o limão e deixava uma mancha mais acentuada. Assim, 

uma vez que tinha testado bastante a distância entre a vela, e a chama, e o tempo 

de queima, passei para o papel com o desenho, que eu tinha que ficar segurando 

                                             
7
 Estudo de técnicas para ocultar uma mensagem dentro da outra. Ficou popularizada após o uso de 

“cartas invisíveis” durante a Segunda Guerra Mundial. 



62 
 

por um longo tempo, observando atentamente quando começasse a queimar, do 

contrário a reação poderia “escapar” da mancha pintada, para então poder mover a 

folha lentamente por sobre a chama que flamulava diante do meu rosto. (Fig. 40) Foi 

necessária uma paciência considerável no intuito de conseguir o resultado esperado 

e satisfatório. (Fig. 60 e 61) 

 

 

 

Fig. 59 - Processo de queima de fluido em papel utilizando a chama de uma vela. Foto: 

Natália Figueiredo 

 

 

 

Fig. 60 - “No seio do fogo”. Patrick Bastos. Técnica Mista. 2017. 

Fig. 61 - “à beira do Etna”. Patrick Bastos. Técnica Mista. 2017. 
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A partir de experimentações com fogo, surgiram também, alguns dos objetos 

artísticos da exposição – mais especificamente a série “Pele Honua Mea”8. 

Utilizando fragmentos de espelho como base e tomando a forma dos prédios 

vulcânicos como referência, com a aplicação direta da chama sobre a parafina de 

velas coloridas, pude moldar, pouco a pouco, minhas figuras escultóricas vulcânicas. 

Foi um trabalho que também demandou muito tempo e paciência, uma vez que tinha 

sempre de dar pausas e esperar a parafina esfriar sobre o espelho – assim como, 

para não sobrecarregar o isqueiro –, e assim poder voltar a gotejar a vela em 

derretimento, do contrário, não conseguiria que o objeto tomasse a verticalidade 

comum aos cones vulcânicos. Após todos os pequenos vulcões devidamente 

formados, cada um deles recebeu uma série de escritos, com caneta nanquim, na 

base espelhada. Alguns, poesias, outros frases que faziam parte do processo, mas 

todos construindo alguma relação com a poética do trabalho e trazendo a ideia de 

pluralização, pela repetição e reflexão da escrita no espelho, por sua vez uma leve 

sensação de vertigem trazida por estes reflexos que remetem ao frenesi 

contemporâneo e a ideia de lava sendo derramada e espalhada pelo solo (Fig. 62 a 

65). 

 

 

 

Fig. 62 - Série: “Pele Honua Mea”. “Kilauea”. Patrick Bastos. 2017. Foto: Vinicius Castro. 

                                             
8
 “Aquela que dá forma à Terra Sagrada”. Expressão havaiana que faz referência à deusa Pele, 

divindade do fogo, da luz, dos vulcões, da dança e da violência. Cf: 
<http://www.coffeetimes.com/pele.htm> 
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Fig. 63 - Série: “Pele Honua Mea”.  “Kilauea”. Patrick Bastos. 2017. Fotos: Vinicius Castro. 

Fig. 64 - Série: “Pele Honua Mea”.  “Molokini”. Patrick Bastos. 2017. Fotos: Vinicius Castro. 

  

 

  

Fig. 65 - Série: “Pele Honua Mea”. “Mauna Loa” e “Mauna Kea”. Patrick Bastos. 2017. Foto: 

Vinicius Castro. 
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DERRAME: Considerações Fluidas 

 

“Eis-me aqui, envolve-me em rios de lava ardente, abraça-me em teus 
braços de fogo, como um amante abraçando sua noiva. Vesti o manto 
vermelho. Estou engalanado com tuas cores. Veste também tua ardente 
túnica de púrpura. Cobre teus flancos com essas dobras resplandescentes. 
Etna, vem, Etna! Rompe tuas portas de basalto, vomita o betume e o 
enxofre. Vomita a pedra, o metal e o fogo!...” No seio do fogo a morte não é 
morte. (BACHELARD, 1994, p. 25) 

 

Vulcania foi revigorante enquanto processo artístico e produto, demarcando o 

final de um ciclo (refiro-me ao acadêmico), mas espero que apenas um ponto de 

seguimento enquanto sujeito-artista. Na verdade uma vírgula, visto que durante o 

período que precedia a própria exposição, a vontade de potência artística fluía 

ansiosamente, como lava vulcânica em alta temperatura. 

O contato com as mais diversas linguagens e as possibilidades de 

experimentação abrem os horizontes para novas possibilidades. E o percurso 

artístico torna-se perene quando se adentra por caminhos como este, transformando 

o ser criativo num vulcão, cuja atividade é a regra constante, considerando a 

perspectiva cronológica do mesmo.  

No que tange às memórias afetivas e intelectuais, foi extremamente valoroso 

esse voltar-se a si mesmo, suscitando um reaprendizado e um olhar atento, ao 

mesmo tempo que sentimental e analítico, acerca de momentos determinantes 

dentro do que constitui parte de mim. Posto isto, penso que, qualquer processo 

criativo em algum momento deve passar por este estado contemplativo, reflexivo e 

ressignificador com relação ao passado - desde o passado mais longínquo até o 

mais recente. Pois há de notar-se que há sempre, aqui e ali, interligações, que por 

muitas vezes passam despercebidas, mas que permanecem guardadas no 

subconsciente e derramar-se-ão dentro da criação, quer queira ou não. 

Também o momento de mudança para uma nova e diferente cidade foi 

certamente determinante do resultado final, todo o entorno, desde as pessoas aos 

paralelepípedos, de alguma forma, tiveram um papel essencial num processo de 

renovação e redescoberta, que desembocaria nos moldes da minha artisticidade. 

Ainda que a(s) cidade(s) não apareça(m) explicitamente dentro dos trabalhos 

referentes à Vulcania, por outras obras, paralelas a estas, já se mostram, ainda que 

timidamente. O que pode indicar o surgimento de um projeto que possua esta 
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relação, assim como outros projetos que tenho em mente, cujo motivo gira em torno 

do Recôncavo, não individuais, mas sim, coletivos. 

Com a realização da exposição pude me debruçar sobre meu trabalho de 

uma outra forma, que foi através do olhar curatorial, possibilitando assim, tecer 

melhor as relações entre as obras, assim como revê-las e construir toda uma linha 

de pensamento que somente pude fazer através deste exercício. Foi possível, 

também, observar os trabalhos através de uma nova perspectiva, uma vez que a 

exposição estava montada, o que pode resultar em novos desdobramentos a partir 

do que construí até então.  

A interação do público com minha produção foi interessante de ser 

observada, nos momentos em que estive presente, servindo de experiência e 

reflexão acerca da interatividade na arte que deverá aparecer em projetos futuros. 

Da mesma forma, a interação pessoal com o público, parte fundamental do 

processo, como já salientado, não só para responder a perguntas acerca do 

processo e de obras, assim como ouvi-los dissertar acerca de suas impressões 

sobre o trabalho. Discursos estes, que por muitas vezes, possuíam proximidades 

tangenciais com a poética que estabeleci, mas que por outras, também trazem 

diferentes perspectivas que enriquecem a experiência artística e nos faz ver o fazer 

artístico por outros ângulos. 

Com relação à pesquisa teórica, como já apontado, registro no presente 

trabalho apenas pinceladas iniciais na busca de uma pintura, ou quiçá, uma série 

delas. É necessário ainda aprofundamento nos debates, que por si só, são conceitos 

extremamente profundos e de grande complexidade. Ainda assim, seria interessante 

persistir nesta investigação, agregando outros vieses, olhares mais críticos e 

refinando o debate. Tais desdobramentos serão decerto abordados em pesquisas 

futuras, assim como contornados possíveis equívocos. 

Enxergo Vulcania como um gesto demarcador de um estado de poesia9 e 

concomitantemente indagador de si e do Eu, permitindo, através destas 

características, instaurar uma inquietude a mais no espírito artístico. Age como um 

conjunto de grandes sulcos na irregularidade do solo, que atrai a cintilante escoada 

lávica para ocupar-lhes e fertilizar enquanto queima, promovendo a abertura de um 

caminho para que ela lentamente deslize, seguindo seu curso metamórfico-

                                             
9
Cf: SALLES, 1998, p. 53 
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geológico, numa fervilhante estesia piroplástica, cuja temperatura não sei, mas 

alenta e consome, ao mesmo tempo que fomenta e recria, fazendo com que seu 

arrefecimento e solidificação sejam imprevisíveis, ao mesmo tempo que institui, pela 

sua natureza, que se seguirá num novo e fresco solo fértil para a possibilidade de 

um novo devir. 
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ANEXO A 

 

Foram impressos cartazes em tamanho A3 (420 x 297 mm) utilizando uma 

das obras, com fim de divulgação da Exposição Vulcania. 

 

 

Design por: Zimaldo Melo. 
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APÊNDICE A 

 

Foi confeccionado um zine à mão e impressas fotocópias para serem 

distribuídas ao público como folders da exposição, contendo informações acerca do 

artista, reduzido texto curatorial desenhos feitos exclusivamente para o folder e 

colagens de desenhos.  

 




