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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho apresenta-se como um desenvolvimento do estudo de uma poética no campo 

das artes visuais. O seu objetivo é reconhecer, mediante um processo artístico, que a arte 

sempre manifestou a subjetividade, o inconsciente, o pensamento e as histórias da 

humanidade sobre si mesma. Investigou-se como a arte foi estruturada na sociedade e 

buscou-se compreender a contribuição da prática e da fruição de suas composições para 

o desenvolvimento humano, no que tange ao aprimoramento espiritual, mental, físico e 

social do indivíduo, utilizando o mito do labirinto para evidenciar essas questões. Através 

de uma perspectiva da espiritualidade e sobre o estudo do processo artístico da obra 

Caminha, esse trabalho busca a arte como um meio para atingir a sensibilidade, as 

emoções, o inconsciente, a subjetividade, a narrativa humana, a criatividade e o 

autoconhecimento. 

  

Palavras-chave: Arte. Autoconhecimento. Sensibilidade. Labirinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 

This work presents the development of the study of a poetics in the field of the visual arts. 

Its purpose is to recognize, through an artistic process, that art has always manifested the 

subjectivity, the unconscious, the thought, and the stories of humanity upon itself. It was 

investigated how art was structured in society and sought to understand the contribution 

of the practice and the enjoyment of his compositions to human development, regarding 

the spiritual, mental, physical and social improvement of the individual, using the myth 

of the maze to highlight these issues. Through a perspective of spirituality and the study 

of the artistic process of Walks, this work seeks art as a means to achieve sensitivity, 

emotions, unconsciousness, subjectivity, human narrative, creativity and self-knowledge. 

 

 

Keywords: Art. Self-knowledge. Sensitivity. Labyrinth. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho se configura como um Memorial Analítico Descritivo, e embasa 

discussões que percorrem o processo artístico do penetrável Caminha. Através de uma 

pesquisa inicial em sociologia da arte, com ênfase no processo de autonomia do campo 

artístico, foi realizada uma investigação de como a sua autonomia proporcionou uma 

abertura maior sobre determinados temas dentro dos processos artísticos. Entre os 

possíveis debates que esta pesquisa é capaz de suscitar e problematizar, a relação da arte 

com a espiritualidade, com a religião e com o capitalismo, e também propõe uma 

investigação mais profunda sobre a relação da arte com o autoconhecimento.  

 

 Para a melhor compreensão das temáticas especificadas, este trabalho foi dividido 

em quatro seções de acordo com a necessidade apresentada pelo tema. Na seção 1 O 

caminhar de uma poética, traço um panorama do meu percurso tanto de vida, quanto 

acadêmico, delimitando os caminhos que me levaram a pesquisar o campo social da arte, 

como as primeiras experimentações com a linguagem. Na subseção 1.1 Corpo, Arte e 

Amor, discorro sobre as minhas primeiras experiências com a linguagem artística como 

um processo educativo e as principais referências literárias que influenciaram e moldaram 

a minha visão sobre o mundo. Na subseção 1.2 Percurso Acadêmico, são apresentados, 

em ordem cronológica, os trabalhos desenvolvidos na Universidade, e o amadurecimento 

da sensibilidade e da subjetividade no processo artístico que configura o trabalho final de 

conclusão de curso. 

 

 Após apresentar as experiências iniciais e as diferentes linguagens usadas, sigo 

para o embasamento teórico dos questionamentos propostos no penetrável Caminha. A 

seção 2 Arte, Capitalismo e Relações Sociais é subdividida em duas subseções a fim de 

obter um melhor desdobramento das questões apresentadas. A subseção 2.1 A Religião e 

a Autonomia da Arte discorre sobre o papel da arte na sociedade, sua relação com a 

religião e a espiritualidade, e também como a expansão do capitalismo proporcionou à 

arte uma liberdade maior em seu processo artístico. O texto é construído com base nas 

formulações teóricas dos pesquisadores Bourdieu (1996), Coelho (2014), Coli (1995), 

Freitas (2005), Fisher (1983), Paulilo (1980), Weber (1995) e Williams (2011). A 

subseção 2.2 A Arte e a Poética do Autoconhecimento conclui que o processo de 

autonomia da arte aprofundou o uso objetivo do inconsciente no processo poético de 
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criação artística e consagrou a produção subjetiva do inconsciente como um objeto 

artístico. Nesse ponto procuro ressaltar a importância da educação através da arte sobre a 

subjetividade e a sensibilidade humana. O texto é construído com base nas formulações 

teóricas de Dourado e Milet (1998), Hermeto e Martins (2016), Santos (2002), Teixeira 

(2016) e Williams (2011). 

 

  Na seção 3 Labirinto: Representando o Infinito, apresento o estudo a respeito da 

história do labirinto e o seu símbolo fazendo uma breve apresentação do labirinto e como 

o homem se relaciona com seu mito. Na sequência apresento o labirinto como um símbolo 

de espiritualidade, peregrinação e da busca pela evolução. O texto é construído com base 

nas formulações teóricas de Chevalier (1992), Grodecki (1990), Saward (2005) e 

Valentini (2005). 

 

 A seção 4 Caminha traz um relato a respeito da Exposição Caminha, na qual a 

obra foi disposta ao público. Essa seção é construída a fim de explanar sobre o processo 

de criação, de desenvolvimento e das interpretações possíveis do penetrável. A subseção 

4.1 O Vazio na Obra indaga sobre o sentimento de vazio existencial e a experiência 

humana com o vazio simbólico. O texto é construído com base nas formulações teóricas 

de Chevalier (1992), Favaretto (2000), Hermeto e Martins (2016) e Wollheim (2016). 

 

 

SEÇÃO 1 – O CAMINHAR DE UMA POÉTICA 

 

1.1 CORPO, ARTE E AMOR 

 

As minhas primeiras experiências artísticas aconteceram na infância, minha avó 

paterna foi pintora e sempre me deixava brincar com suas tintas, pincéis e telas. Minha 

mãe que é arquiteta e apaixonada pela história da arte teve o cuidado de me colocar em 

uma escola infantil diferenciada, o Crear – Centro de Recreação, Educação e Artes – onde 

se propõe que o aprendizado seja conectado à linguagem essencial do brincar. Meu pai 

me proporcionou uma casa com muitos livros e muita música. Minha tia Mônica me 

ensinou os primeiros truques com uma câmera fotográfica, houve toda uma atmosfera ao 

meu redor que proporcionou o interesse nas linguagens artísticas.   
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Durante a adolescência, visitas a exposições, museus e igrejas contribuíram para 

aumentar a minha fome por arte, mas, naquele momento, o interesse maior era pelas 

leituras filosóficas. A literatura, a poesia me ajudavam a entrar em contato com diferentes 

emoções, me desafiavam e me faziam criar possibilidades de solução para as questões da 

psique. Do meio para o final desse período, os livros que escolhia para ler estavam 

mudando de temática, a literatura e a poesia continuavam presentes, mas comecei a incluir 

livros sobre psicologia, filosofia e sociologia. Os livros A Utopia (1516) de Thomas 

More, Admirável Mundo Novo (1932) de Aldous Huxley, Elogio à Loucura (1511) de 

Erasmo de Roterdão, O Povo Brasileiro (1995) e Teoria do Brasil (1975) de Darcy Ribeiro 

e Assim Falou Zaratustra (1883) de Friedrich Nietzsche tiveram uma grande influência 

dentro da minha formação de visão do mundo e o prazer em aprender mais sobre esses 

temas continua presente.  

 

Foi durante a adolescência que comecei a me interessar pelo autoconhecimento, 

psicologia e o entendimento da mente humana. A primeira tentativa consciente de um 

processo de autoconhecimento se inicia aos dezessete anos com a busca de livros sobre 

psicologia em minhas leituras. Introdução à  Psicologia Junguiana (1980) de Calvins Hall  

e Vernon J. Nordby e O Desenvolvimento da Personalidade (1954) de Carl G. Jung me 

convenceram que era possível desenvolver um conhecimento sobre o funcionamento da 

mente e, portanto, da própria subjetividade, identidade, pensamentos, emoções e 

sentimentos.  

 

Posteriormente comecei a me interessar pelo cinema e a realizar experimentos 

audiovisuais e performances com meus amigos. Filmes como A Montanha Sagrada 

(1973) de Jodorowsky, O Superoutro (1989) de Edgar Navarro, The Corporation (2004) 

de Mark Achbar e de Jennifer Abbott, A Doutrina do Choque (2007) de Jonás Cuarón, 

Encontro com Milton Santos: O Mundo Global Visto do Lado de Cá (2006) e Utopia e 

Barbárie (2009) de Silvio Tendler são especialmente marcantes desse período. Os livros 

e os filmes foram me proporcionando uma visão mais ampla das estruturas da sociedade, 

da espiritualidade e das possibilidades do relacionamento humano.   
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                 Figura 1. Experiências em performance e audiovisual, 2010. 

 
                 Fonte: acervo da autora 

 

Na hora do vestibular fiquei na dúvida se deveria optar por Psicologia ou por um 

curso de Artes e escolhi o Bacharelado Interdisciplinar de Artes da Universidade Federal 

da Bahia. Cursei dois anos do curso, mas, durante esse período, visitei Cachoeira e 

conheci o Curso de Artes Visuais da UFRB. Foi amor à primeira vista, tanto pelo curso 

quanto pela cidade. Mudei-me para Cachoeira e comecei essa nova caminhada. 

 

 

1.2 PERCURSO ACADÊMICO 

 

No primeiro semestre do Curso de Artes Visuais na Universidade as aulas de 

Sociologia Geral me deixavam muito instigada, era, de certa forma, uma experiência 

transcendental1. No final do semestre, a professora Salete Nery nos pediu um seminário 

sobre um tema da sociologia e decidi fazer uma intervenção artística utilizando a 

linguagem da escrita e usando o amor como a fonte de conexão entre a obra e o público. 

Conte Uma História de Amor2 (2012) foi uma intervenção realizada em grupo nas ruas 

de Cachoeira durante a Festa Internacional Literária de Cachoeira (FLICA) e propôs que 

                                                           
1No sentido de expandir o meu conhecimento e a minha consciência em relação aos temas da disciplina.   
2Conte Uma História de Amor é uma intervenção artística que propõe ao público que expusesse a sua 

vulnerabilidade. Com uma mesa, um baú, duas cadeiras, um cartaz com o título da obra, papel e lápis 

ficamos em uma rua movimentada convidando os transeuntes que passavam a passar cinco minutos conosco 

contando ou escrevendo histórias de amor. Foram coletadas cento e quarenta e cinco (145) cartas de amor 

em três dias de intervenção, além de registros em áudio visual e as histórias que foram apenas escutadas.   
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o público compartilhasse a sua vulnerabilidade através de histórias de amor, histórias 

sobre seus relacionamentos. A intenção era proporcionar um espaço onde o público 

pudesse se conectar com suas próprias emoções e compartilhar esses sentimentos e essas 

memórias com o grupo. Fui muito influenciada pelo livro Amor Líquido (2003) de 

Zygmund Bauman, mas, diferentemente do autor, não tenho uma visão sombria, nem 

pessimista sobre os relacionamentos e nossa disposição em ouvir as histórias de amor do 

público demonstra que é ainda possível se conectar com as pessoas em tempos de 

modernidade líquida, mesmo não sendo uma tarefa fácil. A performance do VJ Suave3, 

Mais Amor, por favor4 (2012), foi uma fonte de inspiração para desenvolver a intervenção 

Conte Uma História de Amor (2012). 

 

                     Figura 2. Conte uma História de Amor, 2012. 

 
                   Fonte: acervo da autora. 

 

Conte Uma História de Amor (2012) foi um trabalho que me marcou 

profundamente, como se encontrasse minha poética enquanto artista. O trabalho 

despertou a curiosidade do público em geral, alunos da universidade e das escolas 

públicas de Cachoeira, alguns artistas que estavam na programação oficial da FLICA, 

como Chico Sá e José Carlos Capinam, moradores de Cachoeira, o público participante 

do FLICA, adultos e crianças participaram da intervenção. Houve um reconhecimento 

                                                           
3VJ Suave é um coletivo formado por Ygor Marotta e Ceci Soloaga. 
4Registro da performance disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=7otI9eDHhDI> . 

https://www.youtube.com/watch?v=7otI9eDHhDI
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mais amplo do trabalho através de uma matéria do programa Mosaico Baiano, veiculada 

pela TV Bahia, que tem transmissão de alcance estadual. 

 

Ainda no primeiro semestre na disciplina de Artemídia I e com a orientação da 

professora Marilei Fiorelli, participei de uma mostra coletiva chamada Calourarte. Fiz 

uma arte gráfica5 no Adobe Illustrator que consistia em uma página branco e no centro 

havia a frase: “Coloque aqui suas Cores. ”. Observando o público nessa mostra, percebi 

que muitas pessoas queriam pintar a minha obra ou tentar algum tipo de interação com 

ela, foi quando percebi que trabalhos interativos estimulam o público para além 

observação e associações simbólicas; uma obra interativa pode ser capaz de ativar a 

criatividade do indivíduo e, se o espaço for propício, esse indivíduo se sente livre para 

criar e fruir com a obra. 

 

Na disciplina de Artemídia II com a orientação da professora Carolina Fialho tive 

a oportunidade de ressignificar um dos frutos da obra Conte Uma História de Amor; entre 

muitas cartas que recebi uma se destacou, uma poesia chamada Desassossego escrita por 

Thiago Logasa, um aluno do Curso de Cinema da UFRB. Fiquei emocionada com a 

poesia e propus a Thiago fazermos um trabalho coletivo com a poesia do Desassossego. 

Utilizando a linguagem HTML6, fizemos uma espécie de stop motion interativo e para a 

trilha sonora gravamos Thiago recitando a poesia com uma música instrumental da banda 

Mestre Ambrósio7.  

 

                                                           
5Não tenho registro dessa obra e nem mesmo da exposição pois estavam em um HD que queimou. 
6HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas de Web. Documentos HTML podem ser 

interpretados por navegadores. 
7Registro da obra disponível em: 

<file:///C:/Users/Nat%20Silveira/Desktop/UFRB/2012.2/Artem%C3%ADdia%20II/Avalia%C3%A7%C

3%A3o%20I%20Desassossego/Avaliacao.html>   
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                           Figura 3. Desassossego, 2013. 

 
                           Fonte: acervo da autora 

 

Na disciplina de Técnicas e Processos Artísticos I sob a orientação do professor 

Gaio Matos, enfrentei alguns desafios, pois essa disciplina é de desenho e pintura e ainda 

não dominava a técnica do desenho. Sempre ficava frustrada com o resultado dos meus 

trabalhos até que um dia, depois de amassar muitos rascunhos e sentir uma frustração 

muito grande, resolvi me afastar um pouco dos meus colegas e escolhi uma mesa com 

menos movimento e barulho para tentar me concentrar melhor. Lembro de ter decidido 

não me importar com o resultado e com a intenção de soltar os sentimentos que estavam 

em meu peito, então produzi uma obra que chamo de Alma. Essa imagem teve como 

referência um sonho que tive na noite anterior; a imagem que desenhei foi projetada pela 
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minha mente durante esse sonho e, em uma espécie de automatismo psíquico8, consegui 

me libertar dos bloqueios que me limitavam e fluir junto com a tinta, o papel, a caneta e 

a vontade de criar.  

 

              Figura 4. Alma, 2013. 

 
              Fonte: acervo da autora 

 

Na disciplina de Fotografia II, sob a orientação da professora Valecia Ribeiro, 

desenvolvi uma série fotográfica chamada de Amor(te).  

 

                                                           
8O automatismo psíquico é uma técnica usada pelos surrealistas que consiste em libertar as amarras do 

inconsciente, deixando fluir o traço com tudo que vier na mente, sem bloqueios ou julgamentos. O 

automatismo psíquico e o movimento surrealista serão aprofundado na secção 2.2. 
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                Figura 5. Amor(te), 2014. 

 
              Fonte: acervo da autora 
 

Sob forte influência do artista brasileiro Albano Afonso com seus autorretratos 

luminosos e do artista alemão Rauol Ulbac, comecei a experimentar fotografar a imagem 

refletida no espelho em contraste com as manchas que haviam nele e tentar criar novas 

imagens no reflexo.  

 

Figura 6. Autorretrado como luz, Albano Afonso.  Retrato em um espelho, Rauol Ulbac, 1938. 

Fonte: < https://br.pinterest.com/pin/311522499203949243/> 
 

A primeira vez que experimentei fotografar a imagem refletida no espelho em 

contraste com as manchas foi em 2010 durante um ensaio fotográfico e como achei 

interessante a composição da textura que as machas do espelho produziam e como ela se 



18 
 

misturava à imagem do corpo refletida no espelho, resolvi recriar e ampliar esse estilo 

fotográfico. A proposta era produzir uma série de autorretratos sobre a efemeridade do 

corpo, onde o registro do corpo refletido no espelho é uma ilusão real.  

 

Figura 7. Vermelho e Azul sobre Flora sobre Espelho, 2010. 

 
Fonte: acervo da autora. 

 

  

 Nas disciplinas Técnicas e Processos Artísticos III e Tópicos Especiais em 

Processos Artístico I, ambas ministradas pelo professor Tonico Portela, uni dois 

processos artísticos em um projeto de arte postal. A proposta é simples: mandar cartas 

com obras autorais e cartas de amor para pessoas desconhecidas9; cada carta era única, 

algumas foram poemas ou trechos de livros que considero instigantes; as obras que enviei 

são uma mistura de serigrafia e automatismo com giz de cera derretido. Os envelopes 

eram carimbados com as palavras Amor e Arte. Sempre escrevi meu endereço nas 

correspondências, mas nunca recebi uma resposta.  

 

                                                           
9Algumas cartas de amor foram poemas de outros artistas como: Vinicius de Moraes, Caio Abreu, Rupi 

Kaur, Paulo Leminski, Wally Salomão, Alice Ruiz e William Shakespeare.  
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                Figura 8. O Coração, 2016. 

 
                Fonte: acervo da autora 

 

 

Algumas cartas foram enviadas pelos correios e outras deixei em caixas de correio 

de casas aleatórias que estavam em meus caminhos de viagens que fiz. Esse projeto 

alcançou em torno de cinquenta pessoas em cidades como: Cachoeira, Prado, Belo 

Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Viçosa e Brumadinho. 

 

      Figura 8. A arte e o amor ainda são as últimas esperanças, 2016.  

 
       Fonte: acervo da autora 
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 Busquei fazer uso da subjetividade, da criatividade, das emoções e da 

sensibilidade no processo artístico de cada obra que produzi, o desafio de tentar despertar 

no público alguma emoção e/ou estímulo sensorial também está presente nestas 

experiências. O percurso aqui apresentado foi de grande importância para delimitar e 

amadurecer esta pesquisa. Caminha se coloca como um trabalho de cunho artístico e 

intelectual que trata de uma arte sensorial e espiritual. Construída enquanto um espaço de 

fruição não puramente ingênuo, mas ciente das abordagens que propõe provocar.  

 

 

SEÇÃO 2 – ARTE, RELACÕES SOCIAIS E CAPITALISMO 

 

2.1 A RELIGIÃO E A AUTONOMIA DA ARTE 

  

Todas as religiões envolvem um conjunto de símbolos, que invocam sentimentos 

de reverência ou de temor, e estão ligadas a rituais ou a cerimônias dos quais participam 

um grupo de fiéis. De acordo com Giddens (2005), símbolos e rituais religiosos estão 

frequentemente integrados à cultura material e artística da sociedade. As religiões 

também proporcionam a experiência da transcendência10; durante a Idade Média a 

transcendência foi usada pela Igreja Católica para explicar a relação de Deus (como um 

ser externo) com o mundo terreno. A necessidade de transcendência também pode ser 

explicada pela necessidade de evasão, pela necessidade de fuga do mundo real, que é 

visto na perspectiva cristã, como o mundo da queda, do pecado, da dor, da matéria 

corruptível e é o mundo da morte. A salvação existe, mas está fora desse mundo terreno 

e só vai acontecer depois da morte ou no fim do mundo.  

 

 A maior parte da população na Idade Média não era alfabetizada, a leitura e a 

escrita eram privilégios quase exclusivos do clero, dos reis e de alguns nobres; os sermões 

católicos aconteciam em latim, uma língua desconhecida pelos seus fiéis. Com esse 

contexto, a pregação católica de seus valores morais, sua história e seus rituais estavam 

intensamente relacionados à arte. Na Idade Média a função da arte e do artista eram 

diferentes da sociedade contemporânea, pois a arte era destituída de autonomia, uma vez 

                                                           
10Transcendência nesse contexto deve ser entendida sob a perspectiva que coloca Deus para além dos 

limites do cosmo, em contraste com a ideia de que Deus é uma manifestação do mundo. Esse entendimento 

origina-se da noção Aristotélica de Deus como princípio criador, uma autoconsciência que é externa ao 

mundo e no conceito cristão de Deus como um ser externo ao mundo e que criou o mundo a partir do nada.  
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que ainda não existia um livre mercado de consumo de objetos artísticos estabelecido, 

portanto, a maioria dos artistas da época estava vinculada economicamente à Igreja 

Católica e à nobreza. É importante frisar que a profissão de artista ainda não havia 

ganhado a aura de genialidade11 que existe na sociedade contemporânea.   

 
Existiram, é certo, desde o século XV pelo menos, comerciantes de 

objetos artísticos, de gravuras, de quadros. Mas esse mercado, até por 

volta do século XVIII, era secundário: o que dominava era a relação 

direta estabelecida entre aquele que encomendava a obra e o pintor. Este 

podia pertencer ao círculo de uma corte nobre ou real [...]. E não 

imaginemos que apenas papas e reis encomendava aos grandes pintores 

do tempo: nos limites de seus meios, a nobreza, pequena ou grande, 

provinciana ou não, os episcopados, paróquias, conventos, mais ou 

menos abastados, forneciam trabalho abundante a pintores menores. 

[...] A aparição do marchand, intermediário que comercializa obras, é 

tardia. Ela só se afirma realmente a partir do século XIX, dos anos 1880 

aproximadamente. (COLI, 1995, p. 94) 

 

Segundo Coelho (2014), a arte se origina da necessidade coletiva de sonhar, se 

uma pessoa não sonha ela enlouquece, mesmo o sujeito com a maior aversão à 

transcendência (espiritual ou artística) passa uma parte do seu tempo se projetando no 

futuro ou no passado através de devaneios que o desligam do mundo real. A arte é algo 

maior que um meio de transcender, tampouco é somente entretenimento e pura fantasia, 

a arte não está desconectada da realidade, mas também não se precisa especificamente da 

arte para escapar da realidade12. A arte atende a duas necessidades humanas importantes 

de serem consideradas: a primeira é que a arte atende à necessidade de fixar significados 

através da representação da mesma figura repetidas vezes; a Igreja Católica usou essa 

possiblidade para transmitir sua história a seus fiéis como, por exemplo, com a repetição 

da Pietá13; a segunda necessidade humana que a arte atende é a compreensão cognitiva, 

atende ao intelectual que não é fantasioso, abstrato e puramente estético; o mundo da 

transcendência precisa encontrar uma forma concreta, ou seja, uma figuração material 

para ser entendido; desse ponto de vista a arte faz o caminho inverso daquele que estamos 

habituados a pensar, ou seja, a arte não está conduzindo para um outro mundo, mas 

apresenta a possibilidade de trazer o mundo abstrato para o mundo material. Seres 

                                                           
11O conceito do “artista gênio” nasce no período do Romantismo na Europa. 
12O consumo de substâncias psicoativas (maconha, cogumelos, LCD, cocaína, álcool, tabaco, crack e etc) 

também pode ser considerado como uma necessidade de se desconectar da realidade. A prática da 

meditação também é considerada como uma atividade que conduz à transcendência durante o ato 

meditativo.  
13Pietá é um tema da arte cristã que representa a Virgem Maria com o corpo morto de Jesus após a 

crucificação. 
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humanos são consumidores fiéis de histórias, memórias e mitos; de acordo com Jung 

(1977) o ser humano conhece a si próprio contando histórias, e as narrativas do homem 

têm ligações com o inconsciente coletivo, pois tratam de temas comuns a toda 

humanidade. 

                    
                Figura 9. Pietá de Michelangelo, Basílica de São Pedro, 1498-99 

 
                     Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/303641199866007528/> 

 

 

A ideia do artista gênio nasce durante o Romantismo como uma forma de protesto 

apaixonado e contraditório contra o mundo burguês-capitalista e sua ideologia de lucro 

progressivo; a grande tensão entre a arte e a indústria acontece no momento em que o 

artista está se descrevendo como uma pessoa especialmente dotada, a luz que guia a vida 

comum e é descrito pela indústria como apenas mais um produtor de uma mercadoria a 

ser comercializada (WILLIAMS, 2011); embora o mercado estivesse especializando o 

artista, os próprios artistas estavam buscando generalizar suas técnicas na propriedade 

comum da verdade imaginativa. Os artistas defendiam, vigorosamente, sua vocação 

superior porque estavam convencidos de que os princípios sobre os quais a nova 

sociedade estava sendo organizada eram ativamente hostis aos princípios necessários da 

arte. 
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[...] o interesse do comerciante monopolizador que fabrica a arte pelas 

mãos de seu assistente até... [...] que ele seja considerado o maior gênio 

que pode vender um bem que não vale nada por um preço alto. (William 

Blake, 2011, p. 62 apud WILLIAMS)  
 

O romantismo posiciona-se contra os dogmas do processo artístico, mas também 

é, claramente, a favor da afirmação que o negócio do artista é ler o segredo aberto do 

universo; o artista percebe e representa a realidade essencial, e o faz em virtude de sua 

faculdade principal: a imaginação. Como consequência, as doutrinas do gênio (o artista 

criativo e autônomo) e da realidade superior da arte (penetração na esfera de verdade 

universal) eram, no pensamento romântico, a mesma afirmação (WILLIAMS, 2011). 

Essas afirmações dão início à ideia que a arte pode ser usada como ferramenta para a 

transformação social; o artista carregado por essa ideia de genialidade toma para si a 

responsabilidade de ser um “agente na revolução da vida” (WILLIAMS, 2011) e propõe 

revelar uma espécie de verdade superior. Nesse ponto podemos perceber a influência 

direta da instituição religiosa na construção da autonomia da arte. Faz parte do processo 

de rompimento com a Igreja a necessidade da arte de competir com essa instituição a qual, 

anteriormente, estava sujeita, e o faz ao se auto proclamar como uma forma de 

transcendência da vida mundana; a redenção que a arte propõe acontece através do êxtase 

na experiência estética14. 

 
Sob pressão, a arte tornou-se uma abstração simbólica de toda uma 

gama de experiências humanas gerais: uma abstração valiosa, porque 

na verdade a grande arte tem esse poder último; [...] Na prática houve 

insights profundos e grandes obras de arte; mas, na pressão contínua da 

vida, a liberdade do gênio achou cada vez mais difícil harmonizar-se 

com a liberdade do mercado, e a dificuldade não foi resolvida, apenas 

amortecida por uma idealização. (WILLIAMS, 2011, p. 71) 
 

A tensão entre a arte e o capitalismo ainda existe e essa difícil relação ainda gera 

conflitos e debates. A arte desafiou a instituição religiosa e lutou por sua autonomia, mas, 

para tal conquista, acabou se tornando um bem de consumo, um status quo ligado ao 

imaginário do mundo capitalista; ela torna-se um produto que agrega valor simbólico para 

quem a possui. O capitalismo ofereceu mais liberdade criativa para os artistas do que a 

instituição religiosa, mas transformou as linguagens artísticas em bens de consumo 

(muitas vezes consumidos dentro de um sistema de classes) e também contribuiu para a 

                                                           
14O êxtase através da experiência estética será aprofundado na seção 4. 
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diversificação das linguagens e das possibilidades artísticas. Com mais liberdade poética 

existe um interesse dos artistas de conhecerem melhor o seu próprio processo criativo. 

 

O movimento surrealista do início do século XX conseguiu se desenvolver graças 

à autonomia da arte, sem autonomia os artistas desse período, dificilmente, teriam 

liberdade de explorar novos conteúdos e meios de processos criativos no campo artístico. 

Se a arte continuasse sob a vigilância da Igreja Católica não conseguiria expandir suas 

possibilidades de expressões criativas e subjetivas; com a autonomia da arte foi possível 

aos artistas retratarem seu mundo mais subjetivo e inconsciente ao invés de continuar 

representando o mundo externo. Os artistas do início do século XX começam a 

desenvolver uma poética onde sua história, seus sentimentos, suas emoções, suas 

memórias e seus pensamentos se tornam substância criativa no processo artístico. 

 

2.2 A ARTE E A POÉTICA DO AUTOCONHECIMENTO 

 

O artista não é um tipo especial de pessoa, mas 

sim, toda pessoa é um tipo especial de artista 

Autor desconhecido 

 

 

 O conceito romântico de “realidade superior da arte” e o movimento dadaísta 

influenciaram o movimento surrealista no início do século XX (WILLIAMS, 2011). Os 

artistas surrealistas foram intensamente influenciados pelo trabalho de Sigmund Freud15 

e buscaram se libertar das amarras e limitações da mente consciente para produzir obras 

de arte abstratas e inconscientes. Os surrealistas buscavam libertar a criação artística do 

pensamento lógico e da razão utilizando técnicas como o automatismo16.  

 

 Segundo Teixeira (2016), liderado pelo poeta francês André Breton, o movimento 

surrealista foi influenciado por pesquisas psicológicas e por práticas mediúnicas.  Porém, 

ainda de acordo com Teixeira (2016), “ [...] Breton [...] considera o automatismo como a 

substância espiritual essencial à atividade artística. ” (p. 1). Santos (2002), por sua vez, 

                                                           
15Sigmund Freud foi um médico neurologista e criador da psicanálise. 
16Segundo o dicionário de Oxford o automatismo tem diversos significados na cultura, sendo assim, na 

psicologia, pode significar “ação ou ato, realizado sem consciência ou controle voluntário, ou em estado de 

consciência debilitada”; no Espiritualismo “ação(ões) realizada(s) sobre (suposta) influência psíquica”; e 

nas artes, “a técnica busca eliminar pensamentos conscientes durante o processo criativo. O resultado disso 

(surrealismo), um tipo de arte produzida diretamente do inconsciente”. (TEIXEIRA, 2016, p. 1)  
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afirma que o surrealismo se distanciou tanto da tese mediúnica, ao negar que existe vida 

após a morte, quanto das teses científicas, nas quais o automatismo é um signo de 

demência. Teixeira (2016) conclui que “[...] o automatismo praticado pela corrente 

surrealista não seja uma solução dialética, já que a arte não poderia ser a soma da equação 

entre ciência e crença”.  

 
SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe 

exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra 

maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, 

na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 

preocupação estética ou moral. (BRETON, 1924, p. 56, apud 

TEIXEIRA, 2016) 

 

 

 O surrealismo não foi concebido pelos seus fundadores para ser uma nova escola 

artística, mas como um meio de conhecimento, em particular de temas que até então não 

haviam sido explorados com tanta intensidade (SANTOS, 2002). O automatismo foi 

apenas um tipo de mecanismo usado pelos surrealistas para explorar o inconsciente, o 

sonho, a loucura, os estados alucinatórios, em resumo, o avesso de um cenário racional. 

  

O surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas 

formas de associação desprezadas antes dela, na onipotência do sonho, 

no desempenho desinteressado do pensamento. Tende a demolir 

definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e a se substituir 

a eles na resolução dos principais problemas da vida. (BRETON, 1924, 

p. 56, apud SANTOS, p. 231, 2002) 

 

 O inconsciente é um dos conceitos mais instigantes da psicologia. Parece conter 

todas as nossas experiências acerca da realidade, mas parece estar também fora da nossa 

percepção e controle. De acordo com Hermeto e Martins (2016), o inconsciente é “[...] o 

espaço em que armazenamos todas as nossas memórias, pensamentos e sentimentos” (p. 

94) que somado ao consciente forma o self17 e, do ponto de vista do yoga18, esses atributos 

são o que chamamos de mente19. O inconsciente foi um tema que fascinou Freud, que, 

diferente de outros médicos que já haviam se dedicado ao tema, não considerou o 

                                                           
17Self, de acordo com a psicologia, é a individualidade e a subjetividade que juntas compõem o eu.  
18A palavra yoga foi reduzida, no Ocidente, às asanas (posturas). Na tradição védica o yoga é um estilo de 

vida voltado para o autoconhecimento.     
19No yoga, que também pode ser chamado de Vedanta, as memórias, os sentimentos, o fluxo dos 

pensamentos, a personalidade são aspectos da mente e não do eu. Na tradição védica o eu seria a testemunha 

que observa a mente. 
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inconsciente uma atividade psíquica poderosa, assustadora ou, até mesmo, 

incompreensível demais para ser incorporada e compreendida pela mente consciente.  

 
Freud descreveu a estrutura da mente formada por consciente, 

inconsciente e pré-consciente; popularizou a ideia de inconsciente e 

introduziu a noção de que é a parte da mente que define e explica os 

mecanismos responsáveis por nossa habilidade de pensar e sentir.  

(HERMETO E MARTINS, 2016, p. 94) 

 

 

 Segundo as pesquisas de Freud o consciente existe em um nível superficial, ao 

qual temos acesso fácil e imediato. Sob o consciente estão as potentes dimensões de 

armazenagem do inconsciente que ditam nossos estados cognitivos ativos, nosso 

comportamento e nossas emoções. O consciente seria apenas a superfície de um complexo 

reino psíquico e estaria submetida ao lado inconsciente da mente. Ainda segundo Freud, 

o inconsciente funciona como um armazém das ideias e memórias poderosas ou dolorosas 

demais, ou que estão de alguma forma além da capacidade de processamento da mente 

consciente. De acordo com Hermeto e Martins (2016), “Freud acreditava que, quando 

certas ideias e memórias (e as emoções a elas associadas) ameaçam inundar a psique, elas 

são retiradas da memória acessível pela mente consciente e armazenadas no inconsciente. 

” (p. 96).  

 

O movimento surrealista propôs a exploração do inconsciente como um meio de 

dar liberdade à criatividade, fazendo uso da subjetividade humana enquanto poética. O 

artista que faz uso do inconsciente da mente, consequentemente traz às obras os temas 

das suas histórias pessoais mais marcantes que o inconsciente guarda, portanto essas 

obras estão repletas de memórias, emoções, sentimentos20 e pensamentos. Os símbolos e 

os signos presentes nas obras são sentimentos associados às emoções sobre as memórias 

da mente e tornam-se então elementos de um processo poético de autoconhecimento. 

                                                           
20De acordo com a tradição védica, sentimentos e emoções são diferentes. Emoções são respostas 

inconscientes do cérebro criando reações físicas no corpo. Sentimentos são as reações e associações às 

emoções e são influenciados por experiências pessoais, memórias e crenças.   
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       Figura 10. Criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem, Salvador Dalí, 1943. 

         Fonte: https://br.pinterest.com/pin/280138039291351367/ 
  

 

A poética do autoconhecimento é uma forma de trazer para a mente consciente as 

informações que o inconsciente guarda através de signos e de símbolos dentro de um 

processo artístico, usando a arte como um meio para expressar memórias, emoções, 

sentimentos e pensamentos. A arte pode ser usada como uma ferramenta de 

autoconhecimento e, sendo assim, ela torna-se uma ferramenta de educação, mas para 

atingir a plenitude de suas possibilidades criativas qualquer juízo de valor como 

feio/bonito, bom/mau, certo/errado deve ser descartado do processo criativo. Os 

surrealistas, ao usarem o inconsciente como meio criativo de expressão, não estavam 

buscando projetar modelos de conduta, aos quais outros artistas poderiam se adaptar, e 

fugiriam assim à expressão genuína do seu verdadeiro universo, o que seria “[...] o 

oposto dos principais objetivos da educação através da arte: o autoconhecimento e a livre 

expressão do indivíduo. ”  (DOURADO E MILET, p. 19, 1998) 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/280138039291351367/
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Fazer arte não é informar nem ser informado sobre arte. É participar 

ativamente do processo criativo. Potencialidade inata, a criatividade 

frequentemente é incompreendida, esquecida e até oprimida no 

processo educacional. O ensino premia prioritariamente o racional. [...] 

Ora, a arte não é seara exclusiva de gênios, e criar não é esperar, 

passivamente, a inspiração divina. A arte não cai do céu. Pode e deve 

ser ensinada tal qual o vernáculo e a matemática. Com a diferença que 

não visa tanto o objetivo, o imutável, o padrão e sim, mais subjetivo, a 

opção pessoal, o idiossincrático. (ERNST WIDMER, p. 11, 1998, apud 

DOURADO E MILET, 1998) 

 

 É instigante observar a capacidade da arte em expressar narrativas, em manifestar 

aspectos do inconsciente, em fixar símbolos e em expressar pensamentos, emoções e 

sentimentos, utilizando da imaginação, da habilidade, da criatividade e da 

subjetividade em seu processo poético para se materializar no espaço. O inconsciente 

sempre esteve disponível e sempre foi utilizado por artistas de todas as gerações da 

humanidade em seus processos artísticos, “Poetas e filósofos descobriram o inconsciente 

antes de mim; o que eu descobri foi o método científico para estudá-lo. ” (FREUD, apud 

HERMETO E MARTINS, 2016, p.95), mas o surrealismo abriu caminho para o uso 

objetivo do inconsciente enquanto uma poética, aprofundando a relação da arte com a 

psicologia e com a subjetividade, com uma proposta clara e objetiva de se desfazer do 

controle da mente no processo criativo. É um novo caminho que a arte busca e sua 

realização só foi possível graças à conquista de sua autonomia. A partir disso o campo 

artístico pode estabelecer que o uso do inconsciente da mente produziria um objeto 

artístico válido. A representação artística, em signos e símbolos, de pensamentos, 

emoções, sentimentos e memórias, que se transformam em um processo poético de 

autoconhecimento, é a consagração de um caminho que há muito tempo tem sido utilizado 

pela humanidade. 
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SEÇÃO 3 – LABIRINTO: REPRESENTANDO O INFINITO 

 

 

O traçado dos labirintos teria surgido há aproximadamente 4000 anos, em 

diferentes culturas, diferentes épocas e em lugares distintos; mas a sua origem permanece 

um mistério (SAWARD, 1986, p. 1).   

 
Figura 11. Nazca, Peru                  Padugula, Índia                Oraibi, Arizona, EUA 

                            
Fonte: <http://www.labyrinthos.net/photolibrary.html> 

 

De acordo com Valentini:  

 
[...] o desenho do labirinto aparece gravado em rochas e moedas, tecido em 

cestos, pintado em cavernas, em potes e placas de cerâmica, composto por 

mosaicos, marcado com pedras diretamente na terra, impresso em 

manuscritos, como símbolos de proteção ou referência mitológica. [...]. 

(VALENTINI, 2005, p. 3) 

  

O labirinto aparece em moedas gregas do século III a.C. e em uma jarra encontrada 

em Tragliatella, Itália, datada do século VII a. C.. 

 
Figura 12. Moeda de Knossos, Creta, 270 a.C.         Jarra de Tragliatella, Itália 

                                     
Fonte: <http://www.labyrinthos.net/photolibrary.html> 

 

 

Outros labirintos também foram encontrados em diversos países como Inglaterra, 

Peru, México, Índia, Estados Unidos, Egito, Dinamarca, Finlândia, Escócia, Rússia, entre 

outros. Um dos labirintos mais conhecidos é o do palácio de Creta, do rei Minos, onde 

http://www.labyrinthos.net/photolibrary.html
http://www.labyrinthos.net/photolibrary.html
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estava encerrado o Minotauro21. Na Europa Medieval, o labirinto aparece como um 

símbolo cristão, gravado em pisos de igrejas, como o caminho para a salvação.  

 
                 Figura13. St. Columba's Bay, Iona, Escócia    Pansaimol, Goa, Índia 

 
                   Fonte: < http://www.labyrinthos.net/photolibrary.html> 

 

 

O século XIII pode ser considerado como o século das grandes catedrais. O estilo 

gótico se desenvolvia desde os meados do século XII, quando a maior parte da população 

da Europa era composta por camponeses. O clero construía grandes catedrais como uma 

demonstração de poder simbolizando a imagem do mundo, Jerusalém, o reino dos eleitos, 

a igreja paradisíaca, o microcosmo e a alma humana (GRODECKI, 1949). Segundo 

Valentini (2005), os labirintos eram gravados no piso das igrejas para serem percorridos 

pelos fiéis de joelhos para o pagamento de promessas. Apesar do labirinto ser um símbolo 

sagrado em outras religiões, a igreja católica não teve problemas em absorvê-lo em sua 

iconografia: o seu caminho unidirecional ao centro seria a ilustração perfeita do único 

caminho para a salvação. Nos jardins franceses o traçado do labirinto é composto por 

cercas vivas, com um ou mais caminhos. Usado como formas de jogo do amor, ele adquire 

a sensação de busca, prazer e excitação, assim seu significado religioso, do caminho único 

que conduzia à purificação os peregrinos pecaminosos, transforma-se numa invenção 

secular que oferece entretenimento e diversão. 

                                                           
21“Monstro de corpo de homem e cabeça de touro, para o qual o rei Minos mandou construir um labirinto, 

onde o prendeu. Ele o alimentava periodicamente, todos os anos ou a cada três anos, com sete rapazes e 

sete moças, trazidos de Atenas como tributo. Teseu, rei de Atenas, quis ser um desses jovens; conseguiu 

matar o monstro e, graças ao fio de Ariadne, voltar à luz. Esse monstro simboliza um estado psíquico, a 

dominação perversa de Minos. Mas esse monstro é o filho de Pasífae: isto quer dizer que Pasífae está 

também na origem da perversidade de Minos, ela simboliza um amor culpado, um desejo injusto, uma 

dominação indevida, o erro, recalcados e ocultos do labirinto. Os sacrifícios consentidos ao monstro são 

mentiras e subterfúgios para apascentá-lo, mas também novas faltas que se acumulam. O fio de Ariadne, 

que permite Teseu retornar à luz, representa o auxílio espiritual necessário para vencer o monstro. O mito 

do Minotauro simboliza em seu conjunto o combate espiritual contra o recalque. Mas esse combate não 

pode ser vitorioso a não ser graças às armas de luz: segundo a lenda, não foi apenas com seu rolo de fios 

que Ariadne permitiu a Teseu voltar das profundezas do labirinto, onde ele havia abatido o Minotauro com 

golpes de punhal, mas graças à sua coroa luminosa, com a qual ela iluminou as voltas escuras do palácio.” 

(CHEVALIER. J. Dicionário dos Símbolos. 1992.) 

http://www.labyrinthos.net/photolibrary.html
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             Figura 14. Castelo de Villandry, França.  

 
             Fonte: < http://www.chateauvillandry.fr/en/retrouvez-aussi/photos-to-download/> 

 

O labirinto é, essencialmente, um entrecruzamento de caminhos, dos quais alguns 

não têm saída e constituem assim impasses. O labirinto também foi utilizado como 

sistemas de defesa nas portas das cidades fortificadas22, defesa não somente contra o 

adversário humano, mas também contra influências maléficas. Símbolo de um sistema de 

defesa, o labirinto anuncia a presença de alguma coisa preciosa ou sagrada que necessita 

de proteção. De acordo com Chevalier (1992), “[...] os labirintos esculpidos sobre o solo 

das igrejas eram, ao mesmo tempo, a assinatura de confrarias iniciatórias de construtores 

e o substitutivo da peregrinação à Terra Santa. [...]” (p. 530). O crente que não podia 

realizar a peregrinação real percorria em imaginação o labirinto, até chegar ao ponto 

central, aos locais santos: era o peregrino sem sair do lugar, fazia de joelhos o trajeto, 

por exemplo, dos duzentos metros do labirinto de Chartres. 

 

                                                           
22O castelo fortificado (ou forte), a fortaleza, é, quase universalmente, o símbolo do refúgio interior do 

homem, do lugar privilegiado de comunicação entre a alma e a Divindade.  

http://www.chateauvillandry.fr/en/retrouvez-aussi/photos-to-download/
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                               Figura 15. Catedral de Chartres, França. 

 
     Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/298996862750917924/> 

 

O labirinto segundo Chevalier (1992): 

  
[...] deve, ao mesmo tempo, permitir o acesso ao centro por uma espécie 

de viagem iniciatória, e proibi-lo àqueles que não são qualificados. 

Nesse sentido, estabeleceu-se uma analogia entre o labirinto e a 

mandala, a qual aliás comporta às vezes um aspecto labiríntico. [...] 

(CHEVALIER, 1992, p.530). 

 

Por ter uma função militar, como a defesa de um território ou um tesouro, só 

permite o acesso àqueles que conhecem os planos, aos iniciados, e tem, ao mesmo tempo, 

uma função de defesa espiritual contra os ataques do mal23. 

 
O centro que o labirinto protege será reservado ao iniciado, àquele que, 

através das provas da iniciação (os desvios do labirinto) se terá 

mostrado digno de chegar à revelação misteriosa. Uma vez atingido o 

centro, o iniciado está como que consagrado; introduzido aos mistérios, 

fica ligado pelo segredo. Os rituais labirínticos nos quais se baseia o 

cerimonial de iniciação...têm justamente por objetivo ensinar ao 

neófito, no próprio curso de sua vida aqui embaixo, a maneira de 

penetrar, sem se perder, nos territórios da morte (que é a porta de uma 

outra vida). De um certo modo, a experiência iniciatória de Teseu no 

labirinto de Creta equivalia à busca das Maças de Ouro do Jardim das 

Hespérides ou do Tosão de Ouro de Cólquida. Cada uma dessas provas 

referia-se, em linguagem morfológica, a penetrar vitoriosamente num 

espaço de difícil acesso e bem definido, onde se achava um símbolo 

mais ou menos transparente do poder, do sagrado e da imortalidade. 

(CHEVALIER, 1992, p. 531. Grifos do autor) 
 

 

O labirinto também conduz o homem ao interior de si mesmo, a uma espécie de 

santuário interior e escondido, no qual reside o mistério da existência e da pessoa humana, 

                                                           
23Não apenas contra demônios, mas também contra o intruso, aquele que está prestes a violar os segredos, 

o sagrado, a intimidade das relações com o divino. 
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em um estado de elevação ao Espírito Santo24 ou nas profundezas do inconsciente. Ambos 

serão atingidos pela consciência após longos desvios ou de uma concentração intensa, até 

que esta intuição final se simplifica por uma espécie de iluminação. É ali, no centro do 

labirinto, que se reencontra a unidade perdida do ser, que se dispersa na multidão dos 

desejos. O labirinto também tem uma ligação com a espiral25, evolução a partir do centro, 

a espiral simboliza, igualmente, a viagem da alma, após a morte ao longo dos caminhos 

desconhecidos, mas que a conduz, através dos seus desvios ordenados, à morada central 

do ser eterno. Em oposição à espiral, que considera um símbolo aberto e otimista, 

Chevalier (1992), considera a trança um símbolo fechado e pessimista, “ Suponhamos 

uma espiral, a mais longa e complexa possível; ela terminará necessariamente em algum 

ponto; a trança mais rudimentar, ao contrário, é uma prisão sem possibilidade de evasão. 

” (p. 895). A trança se apresenta, dessa forma, como um símbolo de involução. 

 

O labirinto seria uma combinação de dois motivos: o da espiral e o da 

trança, e exprimiria uma vontade muito evidente de representar o 

infinito sob os dois aspectos de que ele se reveste na imaginação do 

homem: isto é, o infinito eternamente em mutação da espiral, que, pelo 

menos teoricamente, pode ser pensada como sem fim, e o infinito do 

eterno retorno figurado pela trança. Quanto mais difícil a viagem, 

quanto mais numerosos e árduos os obstáculos, mais adepto se 

transforma e, no curso desta iniciação itinerante, adquire um novo ser. 

(CHEVALIER, 1992, p. 532. Grifos do autor) 

 

A transformação do eu que se opera no centro do labirinto e que se afirmará à luz 

do dia no fim da viagem de retorno, no término dessa passagem, das trevas à luz, marcará 

a vitória do espiritual sobre o material e ao mesmo tempo, do eterno sobre o perecível, da 

inteligência sobre o instinto e do saber sobre a violência cega.   

 

Segundo Valentini (2005), atualmente há um renascimento do labirinto como uma 

experiência espiritual. Em diversas partes do mundo, comunidades, igrejas, escolas, 

parques, clubes, spas, retiros espirituais e até prisões trabalham o tema do labirinto como 

um recurso de relaxamento e diversão. Segundo a autora, hospitais têm desenvolvido 

experiências com o labirinto nos pacientes em tratamento de doenças como o câncer. O 

                                                           
24O Espírito Santo é, segundo a Bíblia, o poder de Deus em ação, é a sua força ativa  
25“A espiral manifesta a aparição do movimento circular saindo do ponto original; mantém e prolonga esse 

movimento ao infinito: é o tipo de linhas sem fim que ligam incessantemente duas extremidades do futuro... 

A espiral é e simboliza emanação, extensão, desenvolvimento, continuidade cíclica, mas em progresso, 

rotação criacional.” (CHAMPEAUX, G. Introdução ao Mundo dos Símbolos. 1966.) 
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ato de caminhar dentro de um labirinto, segundo informações da Sociedade de 

Enfermagem da Oncologia26, desperta para a contemplação, a reflexão e a transformação. 

De acordo com Valentini (2005), “Meditar nos caminhos antigos da espiritualidade, ajuda 

a promover relaxamento, cura espiritual e pessoal, restabelece o corpo e a alma, além de 

trazer de volta a serenidade perdida nos meandros da vida moderna.” (p.29). Caminhar 

por um labirinto é uma forma de psiconeuroimunologia27 e pode ser integrada aos 

cuidados do paciente. De acordo com o site, os labirintos são uma ferramenta disponível 

para ajudar os pacientes a alcançar um estado contemplativo e alterado de consciência. O 

site da American Cancer Society28, informa, porém, que não há nenhuma evidência 

científica que a atividade de caminhar em um labirinto possa tratar o câncer ou qualquer 

outra doença. No entanto, considera que a atividade cause um relaxamento podendo ser 

utilizada para beneficiar a saúde como um todo. 

 
Figura 16. St. Luke Hospital, Chesterfild, Missouri, EUA.  

 
Fonte: < http://www.labyrinthenterprises.com/stlukes.html>  

 

 

                                                           
26Disponível em: < http://www.ons.org/publications/journals/CJON/Volume6/Issue5/0605295.asp>  

Acessado em: 18/12/2017. 
27A psiconeuroimunologia estuda e aborda a interação entre o sistema imunológico e as emoções.    

Disponível em: < http://www.manueldafonseca.com/index.php/artigos/17-psiconeuroimunologia-

emocoes-e-doencas-cronicas> Acessado em: 18/12/2017. 
28Disponível em: https://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Labyrinth_Walking.asp 

Acessado em: 19/12/2017. 

http://www.labyrinthenterprises.com/stlukes.html
http://www.ons.org/publications/journals/CJON/Volume6/Issue5/0605295.asp
http://www.manueldafonseca.com/index.php/artigos/17-psiconeuroimunologia-emocoes-e-doencas-cronicas
http://www.manueldafonseca.com/index.php/artigos/17-psiconeuroimunologia-emocoes-e-doencas-cronicas
https://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Labyrinth_Walking.asp
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O labirinto continua fascinando as pessoas até os dias de hoje. Na antiguidade esse 

fascínio era causado por componentes místicos, espirituais e mitológicos, na Idade Média 

o labirinto causou fascínio por seu caráter purificador, religioso e como caminho para a 

salvação, mais tarde ele surge como um jogo de excitação, prazer e o fascínio do amor. 

Nos dias atuais existe um resgate do significado do labirinto, menos no sentido religioso, 

mais numa busca interior, como um forte componente de cura. Os labirintos do nosso 

século servem, como sentido espiritual, tanta à percepção da sensibilidade quanto à cura 

do estresse por seu efeito meditativo e de transcendência na consciência humana.    

 

 

SEÇÃO 4 – CAMINHA 

 

 
Caminhante, não há estradas. Apenas trilhas do 

vento sobre o mar, a trilha se faz caminhando... 

Robert Bly (1990) 

 

A obra Caminha teve seu início em 2014 durante as disciplinas Técnicas e 

Processos Artísticos IV, ministrada pelo professor Gaio Matos, Arte e Tecnologia e 

Projeto em Artemídia III, ministradas pelo professor Jarbas Jácome. A primeira versão 

da obra foi exibida na Mostra Imersões: Micro Universos em Experimentos Digitais 

realizada no foyer do CAHL em maio de 201529. Caminha nasceu do desejo de criar uma 

obra de arte que pudesse ser vivenciada através de experiências sensoriais como a 

audição, o tato, o olfato e, além da experiência visual, uma experiência que o corpo do 

espectador se tornasse um corpo em movimento ao fruir com a obra. 

 

                                                           
29Registro da obra disponível em: https://vimeo.com/127382431 . 

https://vimeo.com/127382431
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        Figura 17. Caminha, 2015. 

 
        Fonte: Acervo da autora. 

 

Construí com tecido um corredor de três metros de profundidade, com uma única 

entrada/saída, a cor preta foi utilizada para deixar o corredor escuro para que a projeção 

que havia no final do caminho pudesse ser vista com clareza. No chão havia cascalho de 

jardim misturado com folhas secas, no final do corredor havia uma projeção sobre o 

cascalho com as folhas. O vídeo que foi projetado sobre o chão foi uma vídeo 

performance realizada em São Félix e revela os pés da artista caminhando, sem sapatos, 

por uma trilha de terra e pedras; a vídeo arte, que estava em looping, proporcionou ao 

espectador a ideia de que o caminho nunca acaba e que ele continua sempre a seguir em 

frente. A trilha sonora30 da instalação foi o som dos planetas31 captados pela NASA32. A 

trilha sonora em Caminha funciona como uma espécie de estímulo à imersão na obra, 

esse estímulo sonoro existiu no trabalho como um meio de guiar o espectador para uma 

sensação de transcendência.  

 

                                                           
30Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pf89CWYFb8s . 
31O som do espaço não está disponível em uma frequência sonora possível para a audição humana captar, 

ele existe em forma de ondas eletromagnéticas, é preciso que uma máquina converta essas ondas 

eletromagnéticas para uma frequência compatível com a nossa audição.  
32NASA, sigla em inglês da National Aeronautics and Space Administration, é uma agência do governo 

dos Estados Unidos que pesquisa e desenvolve tecnologias para a exploração espacial. 

https://www.youtube.com/watch?v=pf89CWYFb8s
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       Figura 18. Caminha, 2015. 

 
        Fonte: Acervo da autora 

 

A segunda versão da obra foi apresentada durante a Exposição Caminha, como 

resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Bacharelado em Artes Visuais 

da UFRB. A exposição foi realizada no mês de fevereiro de 2017, no foyer do CAHL, na 

cidade de Cachoeira, Bahia. A data de abertura da exposição foi dia oito33 de fevereiro, 

um ato intencional, pois o signo matemático do infinito é um oito deitado. O processo de 

montagem da exposição durou três dias e foi muito intenso. No primeiro dia de montagem 

o sketch da exposição era um labirinto quadrado com quatro entradas/saídas em cada 

quina. No local fiquei inquieta sobre a forma geométrica do quadrado e como ele poderia 

ser interpretado de maneira equivocada34 e, dessa forma, mudar as possíveis 

interpretações da obra. Mudei o sketch e escolhi fazer o labirinto circular, pois segundo 

Champeaux (1966) “[...] o círculo é um ponto estendido; [...] o ponto e o círculo possuem 

propriedades comuns: perfeição, homogeneidade, ausência de distinção ou de divisão... 

[...]” (CHAMPEAUX, 1966, p.24, grifos do autor). O círculo também é sinônimo de 

movimento, expansão e tempo, representando ainda o céu, o firmamento e a ordem 

cósmica na astrologia35. A segunda versão da obra foi mais ambiciosa ao propor um 

objeto mais complexo, na forma de um labirinto penetrável, onde o espectador teria mais 

de uma alternativa de caminhada, diferente da primeira versão que foi um único corredor 

escuro. Essa variedade na possibilidade de escolher o caminho a se seguir dentro do 

                                                           
33O oito é universalmente o número do equilíbrio cósmico. 
34O quadrado é uma figura antidinâmica, ancorada sobre quatro lados. Simboliza a interrupção ou o instante 

antecipadamente retido. O quadrado implica uma ideia de estagnação e de solidificação. 
35Disponível em: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$circulo-(simbologia) . 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$circulo-(simbologia)
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penetrável é uma alusão à teoria do psicólogo Carl Rogers (2016) em que ele afirma que 

a vida está repleta de possibilidades e oferece diversas rotas; “[...] porque a existência é 

menos uma jornada em direção a um ponto final e mais um processo contínuo de 

crescimento e descoberta que só tem fim quando morremos [...]”. (p. 133). 

 

As paredes do labirinto foram feitas com tecidos para representar a fluidez da 

modernidade líquida, caracterizada por “[...] uma sociedade em que as condições sob as 

quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para 

a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir [...]” (BAUMAN, 2005, p. 7). É 

uma referência ao estilo de vida de consumo onde o indivíduo “Projeta o mundo e todos 

os seus fragmentos animados e inanimados como objetos de consumo, ou seja, objetos 

que perdem a utilidade enquanto são usados. ” (BAUMAN, 2005, p. 16). Essa projeção, 

portanto, torna-se para a mente uma forma de escapismo da realidade. Pode-se conceber 

esta condição como entrar em um labirinto, encontrar o centro (o objetivo e o objeto), 

mas não compreender o seu significado. A fluidez real que o tecido concedeu às paredes 

do labirinto também é uma referência ao soprar do vento que, ao ter contato com o tecido, 

modifica sutilmente a posição das paredes do labirinto. 

 
        Figura 19. Caminha, 2017.  

 
        Fonte: acervo da autora. 
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4.1 O VAZIO NA OBRA 

 

 

No centro do labirinto o baú representa o encontro do peregrino com o santuário 

escondido. O peregrino é interpretado pelo próprio espectador, ganhando vida e um novo 

significado a cada passo, a cada descoberta; ansioso por solucionar o mistério no fim do 

labirinto, o encontro do peregrino com o santuário escondido representa o mistério da 

existência humana, porém, apenas aos mais sensíveis e qualificados seu mistério é 

revelado, podendo ser visto em seu interior o seu próprio self.  

 
         Figura 20. Caminha, 2017. 

 
         Fonte: acervo da autora. 

 

O baú estava vazio para representar o vazio simbólico, o sentimento de vazio 

existencial36 e também, para criar um espaço de livre interpretação entre a obra e o público 

ao provocar uma expectativa ilusória de que ao fim do percurso no labirinto haverá uma 

resposta objetiva para solucioná-lo. Esvaziar-se, no sentindo simbólico que os poetas e 

místicos dão a essa expressão, significa libertar-se do turbilhão de imagens, desejos e 

emoções; é para escapar da roda das existências efêmeras37, para só sentir sede do 

absoluto. Segundo Chevalier (1990) “[...] O caminho que vai em direção ao interior, o 

caminho da verdadeira vida. [...]” (P. 932).  

 

                                                           
36O sentimento de vazio existencial é real, e segundo Hermeto e Martins (2016) ele acontece porque o ser 

humano também é um ser espiritual, capaz de sofrer o vazio existencial quando lhe falta o sentido de viver.  
37Existência efêmera significa, nesse contexto, a experiência de vida sem o contato com o Divino.  
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O labirinto, como já foi descrito aqui, é carregado de simbolismos relacionados a 

peregrinações, e o sentimento de vazio existencial ocorre com todos os seres humanos, 

em maior ou menor grau, em inúmeras circunstâncias da existência. E esse sentimento 

está relacionado à falta de um sentido na vida, sendo ele apenas uma armadilha. Ao 

experienciar o sentimento de vazio existencial muitas pessoas entram em processo de 

busca por um sentido e então podemos fazer a associação com as peregrinações 

labirínticas. Mas o vazio é, na verdade, uma ilusão porque ninguém experiencia o vazio 

porque o vazio não é um objeto, não é algo palpável aos nossos sentidos, a experiência 

do vazio é um operador lógico. Na expectativa de encontrar um objeto dentro baú, o 

peregrino encontra apenas espaço e supõe que o baú está vazio38.  

 
Vazio, abolição, negação, desnudamento, designam-se uma realidade 

em ato, ainda e intensamente vital, a atuação suprema pela qual e na 

qual se consuma o vazio...é uma energia...um ato soberanamente 

imanente... o ato da abolição de todo ato. É um prelúdio fruitivo (ato 

acompanhado de um certo gozo) da experiência do self. Segundo a 

escola budista, a vacuidade do discurso uma vez realizada introduz à 

experiência inefável da natureza do Buda. (CHEVALIER, 1990, p. 932-

933) 

 

Se o peregrino enxerga o “vazio” ou o espaço dependerá da trajetória de cada um. 

A arte é uma linguagem social e para compreendê-la precisamos defini-la em relação ao 

seu contexto social (WOLLHEIM, 2016), porque o modo como a usamos é sempre um 

reflexo de nossas experiências individuais, hábitos e habilidades. Segundo Kim (1968, 

apud WOLLHEIM, 2016, p. 296) “[...] os artistas são condicionados por seu contexto 

social (crenças, histórias, disposições emocionais, necessidades físicas) e o mundo que 

eles interpretam está em constante mudança [...]”. Para Wollheim (2016), uma implicação 

disso é que não pode haver um impulso artístico geral ou um instinto para a criação da 

arte que seja totalmente independente das instituições nas quais opera. Considerando as 

afirmações de Wollheim (2016) de que a arte deverá ter um referencial social, podemos 

afirmar que o público participante da obra também vai interpretá-la de acordo com suas 

crenças, histórias, disposições emocionais e necessidades físicas.  

 

                                                           
38A experiência de vazio não é uma experiência em si, ela é uma experiência montada em cima de uma 

outra experiência. Por exemplo: quando se fecha os olhos dizemos que não estamos vendo nada, mas o 

nada não pode ser visto, na verdade estamos vendo as pálpebras, mas na expectativa de ver alguma coisa 

dizemos que estamos não estamos vendo nada. 
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        Figura 21. Caminha, 2017. 

 
        Fonte: acervo da autora. 

 

Caminha é uma obra que propõe uma intensificação da arte como uma experiência 

sublime39; como uma expressão de superação da experiência mundana para uma 

consciência metafísica da existência humana, é a arte como um caminho de fuga possível 

para a mente, assim como a religião que busca mediar a relação entre a existência humana 

e o espiritual através do seu sistema de crenças. A arte também se interessa em oferecer 

uma experiência metafísica e transcendental, mas o faz a partir do deleite estético e não 

enquanto um sistema próprio de valores e julgamentos morais. É evidente que a arte tem 

o seu próprio sistema de avaliação e funcionamento interno, consequência natural da 

autonomia do campo artístico, mas a arte não acontece necessariamente dentro dos muros 

das galerias e das universidades sob a cuidadosa gestão de professores, de artistas, de 

críticos e de intelectuais; a arte é orgânica como a própria vida, ela é espontânea, ela surge 

da necessidade humana de contar sua história, de registrar momentos históricos, de fugir 

da própria realidade, de se conectar com o subjetivo e se liga a uma visceralidade, 

encontrando caminhos de expressões criativas e se materializando através de alguma 

técnica artística40.  

                                                           
39Sublime não deve ser entendido nesse trabalho como os aspectos grandiosos da natureza que causam 

sentimentos de pavor, solidão e hostilidade. Sublime, nesse contexto, deverá ser entendido como uma 

experiência transcendente, que oferece ao espectador sentimentos ligados à ordem, ao equilíbrio e ao 

infinito. 
40Se tratando de sentimento e de associação simbólica a técnica nesse ponto é o objeto menos importante, 

a técnica escolhida pelo artista é o meio de expressar sentimentos e pensamentos. O que mais importa aqui 

é o conteúdo, é o que tem de subjetivo e de lógico no tema da obra de arte. 
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A ideia de construir uma experiência por onde o sujeito se movimenta dentro da 

obra sendo hiperestimulado através de sentidos sensoriais e estéticos, que, segundo 

Favaretto (2000), consiste na “[...] transformação do espectador em participante, 

descobridor e continuador de propostas [...]” (p. 67), encontra-se com o mito do labirinto, 

uma oportunidade de peregrinação ao interior de si mesmo, uma espécie de viagem 

iniciatória ao subconsciente. Um espaço penetrável permite a realização de experiências 

organificadas, “[...] o espectador gira à sua volta, penetra mesmo dentro do seu campo de 

ação. A visão estética da obra de um ponto só não a revelará em totalidade; é uma visão 

cíclica. [...]” (FAVARETTO, 2000, p.64).  

 
A imagem desse espaço de transmutação do Penetrável é o labirinto. 

Consagrado na tradição artística, o labirinto enfatiza polimorfas, 

mobilidades, acontecimentos e aberturas. Remete a jogos abstratos de 

entrelaçamentos, em que o pensamento, sensação, fantasia ou gesto se 

desatam, na articulação de espontaneidade e construção. Metáfora 

unificadora, o labirinto apresenta o mundo como entrelaçamento de 

previsível e imprevisível, sendo apropriado para figurar estados 

fragmentários de dissolução. Forma mítica, aponta para um centro, para 

uma ordem em que o contraditório e o díspar operam. O labirinto efetua 

a passagem da perspectiva comum, estabelecida, para outra, 

continuamente inventada pela ação. (FAVARETTO, 2000, p. 68) 

 

 Durante o período de visitação, o público mostrou-se bastante satisfeito e não 

houve nenhuma resistência para interagir com a obra. Muitas pessoas sentiam a 

necessidade de dialogar sobre o texto curatorial para assim entender melhor as reflexões 

ali propostas. A grande maioria do público aceitou a recomendação de entrar no 

penetrável sem os sapatos e, após terminar o percurso, dizia que caminhar na obra com 

os pés fazia com que a imersão na experiência fosse mais intensa. Foi muito interessante 

observar e perceber como cada participante associava a obra Caminha com a sua própria 

trajetória de superação de desafios, evolução, ciclos, chegadas e partidas. Como o mito 

do labirinto é muito difundido na nossa sociedade, essas associações foram esperadas da 

parte do público, mas perceber o envolvimento deles com a obra, como eles conseguiam 

se conectar com diferentes emoções, os questionamentos que surgiam e observar o ritmo 

da caminhada de cada um foi uma experiência única.  

 

 



43 
 

       Figura 22. Depoimento da Natalia Marinho sobre sua experiência em Caminha. 

 
       Fonte: acervo da autora. 

 

 

Figura 23. Caminha, 2017. 

 
Fonte: acervo da autora. 
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Figura 24. Texto Curatorial da exposição Caminha, 2017. 

 
Fonte: acervo da autora 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A arte reflete a relação do homem com a sociedade e seu entendimento do mundo, 

contendo infinitas possibilidades de trazer o mundo abstrato para o mundo material. A 

arte conta à humanidade sua própria história através de signos e símbolos, conscientes e 

inconscientes, que são manifestados em diversas linguagens e exploram o mistério da 

existência humana. 

 

A relação entre a arte e a espiritualidade pode ser encontrada em diversos períodos 

da humanidade e em diversos locais; a arte ajuda o homem em seu entendimento sobre o 

mundo e sobre a própria existência, fixando símbolos e narrando histórias. A experiência 

estética pode ter significado profundo no público ampliando sua visão de mundo e o 

ajudando a ler o segredo aberto do universo. A busca humana em entender o significado 

da vida pode ser observada na perspectiva da história da arte e a resposta a esse 

entendimento também pode estar, ou não, na arte e na espiritualidade.  

 

O autoconhecimento é intrínseco ao processo artístico, pois o artista só pode 

expressar aquilo que está ao alcance do seu entendimento; mesmo quando a mente 

inconsciente domina o processo artístico, aquilo que o artista materializa é o seu 

entendimento do mundo, mesmo que esse entendimento não esteja sempre acessível à 

mente consciente. Considerando que a arte tem o autoconhecimento como uma 

característica intrínseca, também podemos considerar que o processo artístico também 

passa pela questão da identidade, que na contemporaneidade é uma pauta que tem gerado 

grande debate e disputa política. 

 

O mito do labirinto utilizado na Exposição Caminha simboliza a busca humana 

por sentido e significado na experiência da vida; conduzindo o homem ao interior de si 

mesmo, em uma espécie de peregrinação inconsciente, o público teve a oportunidade de 

experimentar, através de uma imersão estética e subjetiva, um encontro de si mesmo como 

um buscador de significados e de sentidos.   

 

Assim como a mente e o labirinto, a arte possui vários caminhos possíveis. Ao ter 

acesso a um objeto artístico o indivíduo terá a possibilidade de aprender e refletir sobre o 

tema proposto, através da experiência estética e simbólica que o objeto artístico contém; 
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como no labirinto de Chartres, onde o crente que não podia realizar as peregrinações reais, 

e percorria em imaginação o labirinto até chegar ao seu centro: sendo o peregrino sem 

sair do lugar, o indivíduo que se entrega à experiência estética de fruir com a obra penetra 

em seu campo de ação e experimenta um espaço de diversos significados, e portanto, de 

diversas interpretações.  

 

A arte com sua capacidade de expressar narrativas, em fixar símbolos, em 

expressar pensamentos, emoções e sentimentos, manifestando aspectos conscientes e 

inconscientes da mente, utilizando da imaginação, da habilidade, da disciplina, da 

criatividade e da subjetividade no seu processo poético de construção, e na sua relação 

com o público, contém infinitas possibilidades de deleite estético e compreensão 

cognitiva tornando-se, então, uma valiosa ferramenta para o desenvolvimento pessoal e 

na evolução da sociedade.   
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