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Perspectivas, Método e Artifícios
Fernando Nisio

Resumo

O presente artigo busca apresentar caminhos 

para pesquisa em artes que auxiliem no processo 

pratico, teórico e poético. Tem por objetivo explorar 

possibilidades metodológicas capazes de vincular a 

dinâmica existente entre o processo criativo, a produ-

ção teórica o fazer artístico. Além de dissertar sobre 

o uso da história de vida como parte do processo de 

pesquisa em arte, relacionando-a com experiências 

direcionadas a construção de métodos, dando ênfa-

se a forma intuitiva como eram elaborados durante a 

infância e como o passar do tempo, principalmente o 

ingresso na vida acadêmica, contribuíram para enri-

jecimento desse processo. Nesse escopo, será apre-

sentado um trabalho artístico focado na experiência 

de subversão do método tradicional de produção de 

animação. Por meio de um processo flexível, no qual 

os parâmetros para a confecção desta experiência 

foram determinados pelas relações entre o artista 

pesquisador, literaturas exigidas em disciplinas da 

pós-graduação e o cotidiano. 

Palavras-chaves:

Método. Pesquisa em artes. Artografia. Animação. 

Pesquisa baseada em prática.

Abstract

This article presents a method that assists the 

practical process, theory and poetics in the produc-

tion of a doctorate in arts. The objective is to explore 

the methodological possibilities capable of joining 

the dynamics existent in a creative process, theo-

retical production and artistic practice. Other than 

using living inquiries as part of the creative process 

and relating it to experiences directed towards the 

construction of methods, with emphasis in a new in-

tuitive form in how they were elaborated in youth, and 

with time, especially in the academy, contribute to the 

rigid process. In this sense, this work will present an 

artistic research focused in the method of production 

of an animated work. The process is completely intu-

itive, in which the only parameters were determined 

by the artist – researcher, creative literature and the 

daily life.

Keywords 

Method. Art research. Artography. Animation. Prac-
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1. MÉTODOS E PERSPECTIVAS

Destaco nesta introdução, o livro Meio como 

ponto zero: metodologia de pesquisa em artes plás-

ticas (2002), colóquio organizado por Blanca Brit-

tes e Elida Tessler (2002) e que discorrem sobre a 

importância de organizar o caos provocativos dos 

elementos que circundam as artes visuais, o forte 

vínculo entre o pensar e o fazer, configura toda a 

estrutura necessária para que a informe matéria das 

ideias encontre campo de pouso e ação. 

A principal questão acerca dos pesquisadores 

das artes visuais, como citada por Jean Lancri, em 

“De onde partir”?, repercutiu sobre a minha pesquisa 

e gerou a dúvida: Por onde iniciar a minha pesquisa 

? Sua resposta foi clara e simples: Do meio. “Do 
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meio de uma prática, de uma vida, de um saber, de 

uma ignorância. Do meio dessa ignorância que é 

bom buscar o âmago do que se crê saber melhor” 

(BRITTES; TESSLER, 2002, p 12). 

O pensamento de Lancri corrobora com minhas 

ações criativas. Sou sistemático, devido as circuns-

tancias da vida. Busquei encontrar soluções no 

meu trabalho, de forma didática mesmo ainda sem 

dominar o método, as minhas ações seguiam uma 

ordenação intuitiva. 

O termo método só veio fazer sentido, como 

parte fundamental de um processo, quando ingressei 

na escola e foi exatamente no ambiente acadêmico 

que comecei a encontrar dificuldades para desen-

volvê-lo. A partir de então comecei a descobrir que 

existiam inúmeras formas e regras que deveriam ser 

seguidas para que o meu processo, agora científico, 

se tornasse aceito. 

Na pós-graduação como artista e pesquisador, 

encarava o desenvolvimento de minha pesquisa, de 

forma muito organizada, entretanto intuitiva. Porém, 

para os parâmetros metodológicos científicos era ne-

cessário encontrar uma metodologia que levasse a 

pesquisa a atingir os objetivos propostos. Processo 

difícil, pois as opções apresentadas pareciam distan-

tes da minha pesquisa, ou não incorporavam o meu 

processo criativo. 

Percebi que as angustias eram compartilhadas 

com um colegas do curso. Belidson Dias relata em 

sua introdução do livro A/R/Tografia, pesquisa edu-

cacional baseada em artes: 

Pude perceber que a inadequação, distancia-

mento e deslocamento entre a escrita acadêmi-

ca e a produção artística provocam dificuldades 

e conflitos entre o corpo discente e o docente, 

assim como comprometem entendimentos dos 

atributos de seus trabalhos e das pesquisas 

com as outras áreas e com público em geral. 

(IRWIN; DIAS, 2013, p. 22) 

Compreendi que, no meu caso, não havia um 

método pronto que pudesse ser aplicado. Nesse 

sentido, Lancri afirmou que enquanto um pesquisa-

dor em Ciências se distancia do campo da episteme, 

o pesquisador em artes plásticas, ao contrário, pe-

netra com temeridade.

Particularmente, o processo metodológico fun-

cionou quase como um ciclo, seguindo uma ordem 

na qual ao fim de cada volta, seu tamanho é amplia-

do. Eu pesquiso, produzo e escrevo. A cada volta, 

dados foram gerados, dados que retornavam e que, 

em muitas vezes, não cabiam dentro da forma, pois 

não tratam somente de análises de qualidade ou 

quantidade, muito menos trazem uma resposta. 

Em muitos casos esses resultados poderiam es-

tar relacionados à vivência do artista e seu vínculo 

com o tema da pesquisa. Sendo assim, esse pro-

cesso geraria questionamentos na forma de objetos, 

desenhos ou animações, que foram essenciais para 

o avanço da pesquisa.

O meu primeiro aprofundamento metodológico 

aconteceu durante o Mestrado. Naquela época foi 

necessário definir uma metodologia para compreen-

der o meu processo de pesquisa em arte. Por meio 

dos escritos de Sandra Rey que consegui traçar um 

caminho para o desenvolvimento da minha disser-

tação. 

Naquela ocasião, a analogia desenvolvida por 

Rey, na qual comparava a relação existente entre o 

fazer artístico e o desenvolvimento teórico a uma fita 

de Moebius, os dados gerados eram constantemente 

revisitados. Isso foi crucial para o meu entendimen-

to. Porém, no mestrado as questões metodológicas 

eram de outra ordem. A base da pesquisa era a re-

lação entre duas correntes na qual os resultados 
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geravam os parâmetros principais para o tema da 

minha dissertação. 

Agora, no doutorado, pretendo desenvolver con-

ceitos nos quais as minhas relações com a técnica 

e o cotidiano são a força motriz para a geração de 

dados que servirão como base para estruturação do 

argumento principal. No doutorado, encontro ainda 

mais imerso no processo, em busca de alternativas 

que meu auxilie a entender esse momento e de for-

ma mais ampla.

No intuito de encontrar um método que pu-

dessem me auxiliar no desenvolvimento de minha 

pesquisa, deparei-me com possibilidades metodo-

lógicas capazes de comtemplar o meu processo. A 

pesquisa Baseada em artes (PBA) e a / r / tografia 

se apresentaram respostas para alguns dos meus 

questionamentos. 

A pesquisa acadêmica, na área das artes, pas-

sou por transformações nas últimas décadas e novas 

metodologias começaram a ganhar mais espaço e 

aceitação, começando nas universidades europeias 

e norte-americanas. Surgiram as metodologias Pes-

quisas Baseada em Arte (PBA) e a Pesquisa Educa-

cional Baseada na Arte (PEBA). 

Ambas metodologias têm em seu cerne a pro-

dução artística. “Rompem, complicam, problemati-

zam e incomodam as metodologias normalizadas 

e hegemônicas que são aquelas que estabelecem, 

formatam, conduzem e projetam o conceito de pes-

quisa acadêmica em artes” (IRWIN;DIAS, 2013, p. 

23). Dessa forma, a PBA e a PEBA abriram novas 

possibilidades criativas ao transformar como se faz 

e como se apresenta a pesquisa em artes. 

A partir das metodologias PBA e PEBA, as pes-

quisadoras Rita Irwin e Stephanie Springgay insti-

tuíram a a / r / tografia, com base nos estudos de 

Elliot Eisner (IRWIN e DIAS 2013 p 24). O termo a / 

r / tografia contempla a junção do profissional que é 

Artista / Pesquisador (Researcher em inglês) / Pro-

fessor (Teacher), com o sufixo “grafia” para conectar 

com o texto. 

Dessa forma, cria um termo que conecta o ar-

tista, pesquisador e professor ao trabalho escrito. O 

termo utiliza a barra comum “ / ” como a divisória 

de forma proposital e específica para expressar a 

coexistência e importância comum que todas essas 

atividades que o pesquisador exerce. A / r / tografia 

é uma metodologia que foca na criatividade e utiliza 

a parte prática da pesquisa de artistas para desen-

volver diferentes tipos de dinâmicas e exercícios. 

O interesse está justamente na sua amplitude 

e flexibilidade. Não é uma metodologia baseada em 

fórmulas. Seu funcionamento é fluido e o rigor de 

seu método se cria através da reflexão e análise con-

tinua. (SPRINGGAY, 2005,p. 903) 

Ao entender que a PBA e a / r / tografia abra-

çam a prática viva e que inclui criar experiências em 

aspectos pessoais, políticos e pessoais, comecei a 

notar a presença de alguns desses conceitos meto-

dológicos em minha pesquisa acadêmica. Mesmo 

sendo voltadas para o ensino das artes, a aspectos 

em ambos os métodos que somados esclarecem al-

gumas de minha angustias em relação métodos de 

pesquisas em artes.

A PBA possibilita que a produção visual e pro-

cesso poético sejam colocados em foco e a fluidez 

da a / r / tografia permite uma abordagem flexível 

para o desenvolvimento metodológico, amparados 

pelo uso de memórias e experiências pessoais. Na 

arte-educação, o objetivo da a / r / tografia é criar 

o diálogo e os relacionamentos. Não simplesmente 

passar informações a respeito do que foi aprendido 

(DIAS e IRWIN, 2013, p 142.). 

Sua base está associada a pesquisa Viva (DIAS 

e IRWIN 2013 p. 147) onde as “práticas de vida” do 

que é ser um a / r / tografo é representado. A pes-

quisa viva é o encontro formado pela compreensão 
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e experiência visual e textual, e não representações 

visuais. (SPRINGGAY et al, p 902.)

Através da ênfase na memória, identidade, refle-

xão, autobiografia, meditação, storytelling, interpre-

tação, o a / r / tógrafo pode expor suas práticas de 

forma sugestiva e representativa. O artista/pesquisa-

dor/professor reapresenta suas questões e práticas 

e, consequentemente, seus textos reflexivos que in-

tegram o conhecimento ao saber e ao fazer para a 

experiência artística comunicar significados e ideias, 

em vez de fatos. (IRWIN; DIAS, 2013.)

Assim, buscando aquilo que pertencia a minha 

natureza infantil presente na forma com que compre-

endia as minhas relações com cotidiano, foi possível 

aplicar o conhecimento de forma instantânea, sem 

me preocupar com deduções ou conceitos predeter-

minados. Apropriando-me de aspectos pertencentes 

à PBA e a/r/tografia, encontrei na união entre os pro-

cessos uma possibilidade para o desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

2. MÉTODO ARTIFICIO

Essas possibilidades metodológicas reverbera-

ram sobre o meu processo poético e me fizeram 

relembrar da espontaneidade e a intuição criativa 

com que articulava os meus pensamentos quando 

criança. A forma na qual eu descobri a animação e o 

artifício do videocassete para o aprendizado da téc-

nica são exemplos que serviram para o desenvolvi-

mento do trabalho o qual batizei de método-artificio. 

Uma obra sobre processos, na qual o percurso 

desenhado pela relação entre a teórica, a prática e a 

poética, exercem a mesma importância que o produ-

to finalizado. Método-artificio também é o resultado 

de um exercício poético sobre a possibilidade de 

resgate de forma intuitiva de produção, pressente na 

infância, vinculada às memórias criadas por intermé-

dio de situações rotineiras do cotidiano. 

É um trabalho sobre método é produção artís-

tica, que aborda a importância do espaço por meio 

dos objetos que o constitui e da forma espontânea 

com que desenvolvemos narrativas relacionadas 

ao convívio com esses objetos. Esse processo de 

produção da obra está dividido em duas partes, as 

quais batizei respectivamente de O que está dentro 

e o que está fora. 

A parte do que está dentro, discorre sobre o 

processo, versa sobre o uso de memorias relaciona-

das aos objetos como combustível para o desenvol-

vimento plástico e poético. A parte do que está fora, 

é mais breve, apresenta a relação com o outro, relata 

sobre os anseios por trás das escolhas e a percep-

ção e apreciação da obra no espaço da galeria.

Seguindo esse escopo, decidi elaborar um 

processo intuitivo para a produção de uma micro-

animação, sem adotar seu método tradicional de 

produção. Usei como parâmetro para essa experi-

ência, somente os tempos livres entre as ações do 

cotidiano e a leitura de uma serie de livros chamada 

Object Lessons. Por questões de controle determinei, 

como única regra, que todo o processo deveria ter a 

duração equivalente a um semestre letivo.

Object Lessons é um conjunto de livros da edi-

tora Bloomsbury, com o objetivo de criar uma série 

em que cada obra conta a história de algum ob-

jeto do nosso cotidiano. A proposta de cada livro 

é analisar e dissertar sobre objetos diferentes, no 

qual cada um tem suas conotações e contextos es-

pecíficos. Esses objetos variam bastante, dos mais 

banais como poeira ou cabelo aos conceitos mais 

intrigantes como a senha. 

Os autores são variados, muitos são escritores, 

artistas e acadêmicos, entre outros. Alguns explo-

ram inspirações a partir de experiências pessoais, 

outros de eventos históricos ou literários. Os livros 

são breves e imaginativos, e ilustram com um objeto 
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de cada vez, como chegamos nesse ponto da nossa 

sociedade. 

Como base para a proposta, utilizei os seguintes 

livros: Dust (pó), Hair (cabelo), Password (senha) e 

Glass (vidro) e ponto de partida para o desenvol-

vimento de produção poética, os livros: Dust (pó), 

Hair (cabelo), Password (senha) e Glass (vidro). Para 

determinar a ordem dos livros, segui a sugestão de 

um professor, o qual aplicava essa literatura em sua 

disciplina. 

Ao término da leitura, listei palavras, memórias 

e vivências que cada livro resgatou do meu passa-

do. Com esses dados em mãos, comecei de forma 

aleatória e intuitiva produzir textos e desenhos que 

deram origem as cenas animadas. 

Escolhi para a produção deste material, locais 

como fila de bancos, momentos de espera, intervalos 

entre disciplinas, situações do cotidiano que repre-

sentassem bem o meu dia a dia. Exatamente como 

quando comecei a animar. 

Um dos objetivos desse processo, era desen-

volver alternativas a rigidez ocasionada pelo rigor e 

a hierarquia processual presente no processo tra-

dicional da produção de animação. Queria eliminar 

qualquer fator que pudesse obstruir a espontaneida-

de. Por isso, resolvi deslocá-la de seu habitat natural, 

aproximando-a dos momentos de ócio e das ações 

banais do dia a dia. Como resultado, esta experi-

ência gerou separadamente, textos, cenas, micros 

animações e uma animação consequência da junção 

de todo o processo. 

À medida que terminava a leitura dos livros, vá-

rias memórias vinham a minha cabeça. Conforme as 

revivia, palavras iam surgindo e frases se formando. 

A todo momento a palavra fragmento invadiam os 

meus pensamentos, se tornando uma constante du-

rante todo o processo. Esse fenômeno pode estar 

ligado a forma na qual as lembranças me visitam, 

geralmente em pedaços que as vezes se completam, 

às vezes, não. 

A persistência desse termo ficou evidenciada na 

escolha de produzir uma animação fragmentada em 

pequenas cenas aleatórias. Outra palavra recorren-

te foi espelho. Lembro-me de quando criança, ter o 

hábito de ficar em frente ao espelho e fixar o olhar 

um detalhe em meu reflexo até que minha imagem 

não fizesse mais sentido e questionamentos do tipo: 

quem sou eu, ou o que eu sou, roubasse o meu fôle-

go como um mergulho profundo em águas geladas. 

Para mim, observar constantemente o micro, fa-

zia com que o macro perdesse o sentido. Era como 

o meu reflexo e assim com o espaço. Foram com 

essas lembranças em minha cabeça que iniciei o 

processo e refletiram sobre vários momentos em 

que animava, dando origem a representação de um 

estilhaço, semelhante a um caco de vidro, como um 

relógio gira ininterruptamente em cada fragmento de 

vídeo, concedendo unidade a toda produção.

2.1 O que está dentro

O primeiro livro foi Dust, de Michael Marder. A 

obra discorre sobre os vários tipos de pó e poeira 

que por mais que tentamos lutar contra elas, per-

meiam todos os nossos objetos. A poeira está em 

todos os lugares, seu acúmulo é um verdadeiro sím-

bolo do descaso doméstico, nos causam irritações 

respiratórias e alergias. Não são nada mais que cé-

lulas mortas, cabelos, ou pólen de plantas e, claro, 

os ácaros que fazem a festa. O pó é um fenômeno 

constante, dolorosamente cotidiano, que ao mesmo 

tempo permeia o espaço entre a vida e a morte. 

Após o término da leitura de Dust, voltei a pensar 

no espaço e em algumas das suas formas de repre-

sentação. Alguns trechos do livro me transportaram 

diretamente para ambientes internos e insalubres de 

uma de minhas antigas moradas, enquanto outras 
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passagens me fizeram lembrar a fobia que sentia 

ao pensar na vasta quantidade de espaço existente 

entre a terra é a lua, assim como no desgaste que 

todos sofremos com a passagem do tempo. 

Em minha família, quando alguém não muito 

próximo, falecia, costumavam dizer “esse foi pro 

espaço” Essas lembranças somadas às sensações 

revividas pela leitura, me fizeram pensar na histó-

ria de uma astronauta, que se distancia no espaço, 

preso em um pequeno ambiente, girando em torno 

de seu próprio eixo, se deteriorando aos poucos, 

transformando-se em tudo aquilo que o cerca. 

No externo, o tempo segue implacável, mar-

cando a sua distância, ignorando a sua realidade. 

No interno, ele é irrelevante, o espaço é essencial, 

confirmando a sua existência. Em sua própria con-

cepção, ainda está vivo, mas para aqueles que o 

aguardavam em terra, há tempos, já não existia mais. 

Nas culturas de Ocidente, o tempo é tipicamen-

te percebido como algo que flutua de maneira 

uniforme sem se importar com os indivíduos, 

eventos ou contextos. O espaço é tipicamente 

percebido como um contêiner ou como um va-

zio vasto (espaço exterior). Mas artistas, poetas, 

performers, novelistas e músicos percebem o 

tempo e o espaçado e falam do espaço como 

aberto, fragmentado, contínuo, confinado e co-

nectado. Os artistas veem o tempo e o espaço 

como condições de vida: condições de compro-

misso com mundo através da pesquisa. Depois 

de tudo o modo como percebemos o tempo e 

o espaço no mundo afeta o modo como nos 

comprometemos com o mundo. (IRWIN e DIAS 

2013 p.145) 

Essas memórias, somadas à leitura, resultaram 

no seguinte poema autoral: 

“Depois de anos, perdidos no vácuo, segue va-

gando no macro, buscando refúgio no micro.

Mal sabia que era a poeira que invadirá o espa-

ço... pela escotilha da nave, resíduos cósmicos 

permeiam a paisagem e absorvem a luz,

Não há mais nada com o que se preocupar 

o lugar está hermeticamente fechado, não há 

lembranças, não há passado, não há tempo, 

apenas espaço e sentido, sem mais nada que 

deixe rastro...

Somente partículas criadas por filamentos que 

vibram em distintas frequências em diferentes 

padrões que constituem uma de suas realidades

Como a de um efêmero nano fragmento que se 

desprende de sua pele e o circunda gravitando 

os demais para juntos se acumularem ou se es-

palharem ao seu redor.

Assim segue o tempo, no contraditório da maté-

ria ou do vácuo, criando atmosferas que envol-

vem o que está dentro, fora ou no meio, afinal, 

todos somos feitos de restos de estrelas”.

Esse poema desencadeou em três cenas ani-

madas: A do fragmento vagando no espaço, figura 

1, a de um astronauta preso em sua nave girando 

sobre seu próprio eixo, figura 2, e o encontro dos 

dois terminando em poeira, figura 3.
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Figura 1: Still de animação

Figura 2: still de animação

Figura 3: still de animação

Hair, de Scott Lowe foi o segundo livro. Nele, o 

autor aborda o cabelo de uma forma que, para mim, 

foi inesperada. O autor alega que os cabelos, e os 

pelos, caraterísticas principais dos animais mamí-

feros, comunica uma série de informações sociais. 

Vários povos e grupos utilizam penteados diferentes 

para comunicar seu status social, econômico, polí-

tico, profissional. 

O cabelo pode indicar qual religião uma pessoa 

segue, até o estado civil. O livro apresenta como que 

sua carga que acompanha o cabelo vai muito além 

da composição dos fios, uma combinação de células 

mortas de proteína chamada de queratina. 

Até os meus oito anos somente a minha mãe 

cortava o meu cabelo. Ela sempre fazia o mesmo 

corte, em formato de cuia como se estive usando 

um capacete. 

Na época, meu cabelo muito liso e bem pesado, 

com um brilho que era motivo de orgulho para minha 

mãe. Após cortá-lo, ela fazia questão de descartá-lo 

sempre com muito zelo. Aquele corte, feito por ela, 
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me representava, pois haviam pessoas que mal sa-

biam o meu nome, mas me reconheciam por causa 

dele. 

Aos oito anos de idade, em uma de suas visitas, 

meu pai decidiu me levar para cortar o cabelo sem 

que minha mãe soubesse. Estava bastante feliz, pois 

íamos passar um tempo juntos e era a primeira vez 

que poderia determinar a forma do meu cabelo. Na 

ocasião, escolhi um corte curto e pedi que deixasse 

o cabelo ponta para cima. Momentos antes de iniciar 

o corte, quando as mãos do barbeiro seguraram o 

meu cabelo. Eu me senti estranho, como se estives-

se fazendo algo errado. 

Observei os fios escorregavam entre seus de-

dos como se estivessem em fuga. Conforme a te-

soura ia passando sobre minha cabeça, pedaços 

iam caindo e o que ainda não havia sido cortado, 

balançava de um lado para outro, como se houvesse 

um ritmo embalando esse rito. 

O brilho ocasionado tanto pela movimentação 

da tesoura, como pela queda das mechas que se 

soltavam constantemente, chamavam a minha aten-

ção quando apresentados pelo reflexo no espelho. 

A cada pedaço que era cortado eu me concentrava 

ainda mais no brilho, e quanto mais brilhava, menos 

de mim existia. 

Eu passei a me lembrar da minha mãe e do fato 

dela não saber que estávamos ali. O que restava do 

cabelo pareceu ficar sensível ao toque da tesoura, 

mas já tarde demais para voltar atrás. Fiquei imóvel, 

sentado naquela cadeira, vivendo um desespero si-

lencioso. Observando as últimas mechas a serem 

cortadas, desejando resgatar cada fio que caia mi-

nha cabeça. 

De alguma forma eu sabia, que a parti daquele 

momento meu cabelo jamais seria o mesmo. Chegou 

ao ponto de não me importa mais com o corte ao 

fim, quando observei a faxineira varrendo o que res-

tou do meu cabelo e jogando de qualquer forma no 

lixo. Fiquei tão ressentido, que mal consegui apreciar 

o resultado. 

Foi exatamente nesse momento que percebi o 

óbvio: nós não sabemos a importância de algo até 

perdemos. A tristeza nos olhos da minha mãe ao 

ver meu cabelo cortado, permanece fixo em minhas 

lembranças. Depois disso, ela nunca mais cortou o 

meu cabelo. A soma da leitura e o despertar dessas 

memórias, geraram mais um poema autoral:

“Agora, preso no mesmo lugar, 

vagando de um lado para o outro,

é leve, é livre, 

é solto, 

mas morto do começo ao fim. 

São as extensões do todo, 

aglomerados de filamentos, 

sagrados e profanos, 

fiéis representante da passagem e do tempo”. 

Quando uma imagem persiste ao ponto de estar 

presente a todo instante em suas memórias, fica difí-

cil fugir da literalidade. Quando se tratam que ques-

tões de afeto, considero benéfica essa interferência, 

pois despeja uma carga sensorial sobre o processo 

e que, de alguma forma, fica registrada na animação. 

Foi por meio dessas sensações que produzi ce-

nas animadas que representam: o brilho da luz preso 

nos fios de cabelos que caem ao serem cortados, 

figura 4, uma criatura sem pelos, que come cabelo 

desesperadamente até que eles brotem de seus po-

ros, figura 5, e uma rajada de vento que desmancha 

o penteado até restar somente o fragmento, figura 6.
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Figura 4: still de animação

Figura 5: still de animação

Figura 6: still de animação

Em seguida, fiz a leitura das obras Glass, de 

John Garrison e Password, de Martin Paul Eve. Para 

me manter dentro da proposta, resolvi produzir um 

trabalho que envolvesse ambos os livros. 

Em Glass, Garrison discorre sobre a prevalência 

do vidro nas nossas vidas. É um elemento extrema-

mente comum, está nas nossas janelas, gadgets e 

tecnologias, utilidades domésticas e objetos mais 

cotidianos. A transparência, uma de suas principais 

características, é a grande responsável por nos en-

volver completamente pelo vidro. 

O livro analisa não só como o vidro é ampla-

mente usado, mas também como ainda estamos 

começando a explorar suas infinitas possibilidades. 

Password, de Martin Paul, Eve expõe insights fasci-

nantes a respeito de algo que usamos todos os dias 

sem notar a sua importância: a senha. Atualmente 

usamos inúmeras senhas diferentes, uma para aces-

sar o e-mail, outra para acessar o banco. 

Leitores biométricos estão até nos nossos tele-

fones pois, senhas numéricas não são mais suficien-

tes para proteger as nossas informações. Senhas 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

505

enigmáticas existem há séculos para abrir caminhos 

e descobrir respostas, e hoje são necessárias para 

comprovarmos quem somos. 

Ao ler Password, a palavra ruído me veio a ca-

beça, um ruído silencioso, que permeou viários mo-

mentos do meu passado. Pode parecer contraditório 

pensar no silêncio como um ruído, porém, quando 

passamos por um trauma de grandes proporções 

ainda criança. Essa é a melhor definição, que posso 

pensar quando o assunto é comunicar-se. 

O ruído me fez voltar aos meus eu nove anos 

de idade, época em que meu pai faleceu. Foi um 

período difícil para me expressar, devido às circuns-

tancias de sua morte. Toda frase que eu pronunciava 

parecia estar acompanhada de inúmeros significa-

dos que eram os responsáveis por boa parte dos 

ruídos. Porém, fazer silêncio era ainda pior. 

O silêncio ecoava mais alto que as minhas pa-

lavras, seria menos desconfortante e, com certeza, 

muito mais agradável a todos, pronunciar palavrões 

em voz alta. Eu era constantemente interpelado 

como se não falássemos a mesma língua. Lembro-

-me de procurar algum código para que ouvissem ou 

deixassem de querer me ouvir, mas, por ser criança, 

minhas palavras eram constantemente silenciadas. 

Às vezes, eu me sentia embaixo d’água, sufo-

cado pelas minhas próprias palavras, ouvindo o que 

os outros falavam de forma abafada. A solução foi 

seguir a corrente, aceitar a contradição do convívio, 

e evitar a todo custo à profundidade do silêncio. 

Passei a provocar ruídos até ensurdecê-los. Eu 

dizia o que sentia e concordar com o que entendiam, 

mesmo que fossem, à maioria das vezes, coisas com-

pletamente opostas. Na série, Object Lessons, existia 

um exemplar sobre o silêncio que, infelizmente, não 

fez parte dessa experiência. Tenho um pressentimen-

to que seu assunto, também despertaria lembranças 

pertencentes a esse contraditório período. 

Considero a leitura de Glass, como responsável 

por parte do fragmento que surgiu ao modo de um 

elo para animação. Isso não só pelas imagens que 

automaticamente brotaram em meus pensamentos 

ao pronunciar o termo, mas também, pela importân-

cia que aspectos relacionados ao vidro tiveram em 

minha infância. 

Tentar lidar com todas as lembranças gerada 

por essa leitura, foi como juntar os cacos de algo 

quebrado, semitransparentes, opacos o suficiente 

para que eu não me veja, completamente, refletido 

sobre todos os pedaços. 

Na cidade para qual fomos morar havia um lago 

em que, segundo uma lenda local, teria um redemoi-

nho escondido em seu ventre que puxava para baixo 

todos aqueles que tentavam atravessá-lo. O nome 

desse lago é Espelho D’água. 

Sempre tive medo de grandes quantidades, prin-

cipalmente de água, provavelmente pela insegurança 

de não saber nadar. Na infância, todas as tentativas 

de me ensinarem a nadar foram frustrantes, ou o 

local era ruim, ou a hora inapropriada. Dessas expe-

riências só restaram aspectos que automaticamente 

associei a água, entre os mais significativos estão o 

reflexo, a profundidade e a transparência, caracterís-

ticas que também estão presentes no vidro. 

Em janeiro, devido as chuvas, as águas do lago 

ficavam turvas e o reflexo sobre elas diferenciado. 

Agia como se guardasse um mistério, preservava os 

detalhes, mas revelava a silhueta. Você se identifica, 

mas não se vê por completo. Naquele momento eu 

era como o reflexo do lago, não apresentava muitos 

detalhes.

Tudo o que era de vidro, despertava fascínio e 

respeito, pois, haviam muitas restrições ao manuse-

á-lo. Em meus pensamentos de criança, um lugar 

cercado, completamente por vidro, trazia sensações 

conflitantes. Era seguro, mas frágil. Restrito, mas 

permissivo. A segurança se dava na junção com o 
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metal, por meio das grades que sempre protegeram 

as residências onde morei. 

No meu entendimento, ao fato do vidro não 

obstruir a visão poderia ser interpretado como liber-

dade. A memória mais significante que me recordo 

sobre o vidro é me aproximar da tela da tevê para 

acompanhar minhas animações, de sentir o calor 

proveniente do tubo de imagem. Era nos momentos 

de ausência da imagem, que o vidro se mostrava 

presente através do meu reflexo. 

Para minha família, mais estimado que o vidro, 

era o somente o espelho, devido aos sete anos de 

azar que o acompanhava. Como morávamos em um 

local muito pequeno com pouca ventilação, ter um 

espelho era como uma janela em meio aquelas pare-

des úmidas e repletas de mofo. Foi através do espe-

lho que tive a oportunidade de me observar melhor, 

me permitiu pensar sobre excessos e restrições ao 

ponto de me torna transparente a mim mesmo. 

A leitura dos livros sem um intervalo para assi-

milar as vivências que me proporcionaram, somada 

à condição de desenvolver usando ambos, quebrou 

o ritmo com que vinha desenvolvendo o trabalho. Tal 

fato me forcou a enxergar o processo de outra for-

ma. Por alguns instantes voltei a pensar a animação 

de forma mais espontânea. Novamente estava eu e 

os cantos dos livros. 

Desta forma animei todo esse redemoinho de 

dados de uma só vez, como quando era crianças. Os 

resultados foram vários fragmentos de animação que 

juntei todos em um único vídeo e batizei de Glas-

sword, figura 7.

Figura 7: still de animação

Figura 8: still de animação

Na tentativa de uma possível fuga de normas e 

regras, e que contribuem para o enrijecimento do 

desenvolvimento teórico e prático, acabei dando ori-

gem a uma experiência metodológica flexível para 

a produção e pesquisa em animação, ordenada de 

forma a não prejudicar a dinâmica do fazer preexis-

tente nas relações entre ambos. 
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2.2 O que está fora

Essas animações foram expostas no evento 

#17 Art, em outubro de 2018, no Museu Nacional 

de Brasília. As animações, feitas digitalmente, foram 

transferidas para o uma fita de videocassete (VHS) 

e montadas em um aparelho de televisão de tubo. 

Para o espectador visualizar a animação, foi ne-

cessário colocar a fita no aparelho de VHS e apertar 

o play e rebobiná-la ao final da experiência. A obra 

se completava ao rebobinar a fita e deixá-la dispo-

nível para o próximo espectador, como apresentado 

na figura 9. 

A televisão de tubo e videocassete se mostra-

ram essenciais para a minha relação com a anima-

ção, fazendo um link com o objeto que despertou a 

minha pesquisa ainda na infância e necessário para 

completar a obra. De acordo com Rüdiger:

Os princípios de simulação e interação que se 

impuseram às tecnologias do espírito no último 

decênio radicalizaram essa situação, possibi-

litando-nos não apenas ver, mas, avançando, 

participar, ainda que vitualmente, da criação e 

recriação da totalidade da experiência humana. 

A sociabilidade virtual engendrada pela televi-

são convencional permitia-nos assistir aos acon-

tecimentos. (RUDIGER 2002 p 101)

A obra é composta por estágios de interesse e 

propõe uma série de obstáculos para apreciação e 

interação. Ao descrevê-lo, faço uso das sensações 

que tive ao apreciar a obras, somadas ao uso de re-

latos de alguns espectadores os quais participaram 

dessa experiência e para apresentar as intenções, 

anseios e conclusões sobre aspectos relacionados 

a apreciação e feitura da obra.

Uso da dinâmica contida em momentos de apro-

ximação e distanciamentos para fazer uma alusão as 

minhas experiências com a animação e aos estágios 

pelos quais passei durante a infância. 

Figura 9: Obra apresenta uma televisão de tubo e video-
cassete

Figura 10: Obra e espectador 

A obra trata de assuntos referentes a passagem 

do tempo, além da questão de desperdício e aprovei-

tamento. Todo o sistema criado para a sua aprecia-

ção tem como objetivo, usurpar tempo e atenção do 

espectador, em uma experiência cujo o significado 

se mantém velado devido aos empecilhos criados 

pelos aparatos tecnológicos. 
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O primeiro estágio da obra é a fita cassete. Sua 

parte externa é preparada de forma a parecer uma 

regravação, com muita informação sobreposta. O in-

tuito é que ela funcione como uma chave de acesso, 

assim como em Password, como um objeto pensado 

para despertar a curiosidade dos espectadores. 

É o ponto de partida para experiência, é respon-

sável pela conexão entre o espectador e a obra. Há 

uma condição para que animação possa ser apre-

ciada e que é informada pelo monitor da exposição. 

A condição para o espectador assistir o conteúdo na 

fita é ter que rebobiná-la depois. Esse é o primeiro 

obstáculo para o observador em sua relação com 

obra, é preço a pagar pelo seu interesse.

A segunda chave é a imagem proveniente do 

videocassete. Ela foi propositalmente desajustada 

para promover ruídos, no intuito de torná-la desinte-

ressante aos primeiros contatos. O ruído segue um 

padrão de oscilação que, depois de algum tempo, 

devido à sua constância, passa a se incorporar a 

animação. Ele trabalha sobre a qualidade do vídeo, 

sem interferir no entendimento do conteúdo da ani-

mação. 

Penso nesse ruído como a persistência dos re-

síduos de pó que ficam em cantos escondidos ou 

sobre os móveis da casa. Para mim, o incômodo 

provocado pelo ruído se assemelha aos provocados 

pelos resíduos, despertando num primeiro momento, 

uma necessidade de “limpá-los”.

Por último, a própria animação, gravada em 

um ciclos com a duração de 2 minutos, que são 

repetidos durante as 2 horas de duração da fita. A 

baixa resolução e os ruídos se apresentam como 

obstáculos, pois, dificultam a percepção de início e 

términos desses ciclos, exigindo que o observador 

permanecesse à frente da tevê mais tempo que o ne-

cessário para compreender a dinâmica da animação.

Os poemas apresentados pela animação foram 

propositalmente prejudicados devido à resolução do 

vídeo e a leitura é dificultada. Isso faz com que o 

espectador se aproxime e se distancie da tela para 

tentar pescar o significado hora do texto hora do 

todo. 

As questões por trás desta dinâmica remetem 

ao período de minha infância em que eu descobri 

como o videocassete me ajudou a desvendar a ani-

mação. Para isso eu me aproximava à tela de tevê 

para desenhar os frames, e me distanciava de novo 

para compreender os pontos de luz com mais cla-

reza. Remete a uma época em que pessoas aproxi-

mavam buscando um significado, que não era nítido 

aos seus olhos.

Rebobinar a fita e devolvê-la a parte superior 

do aparelho de tevê é o último obstáculo da obra. 

É o valor cobrado por uma experiência que diz res-

peito aos artistas, com informações suprimidas que 

impossibilitam a compreensão plena da obra. É o úl-

timo para absorção de tempo. São minhas memórias 

se relacionando com terceiros em uma experiência 

cuja construção transpassar o significado da obra 

ficando a cargo do espectador.

A dificuldade com o manuseio do aparelho, 

também se tornou um obstáculo. Alguns dos es-

pectadores, não rebobinaram a fita por completo e 

isso ocasionou ruídos, relacionados à compreensão, 

pois houve casos nos quais animação iniciou em mo-

mentos diferentes. Essas inconstâncias contribuíram 

para que o tempo gasto com a obra fosse estendido. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito do experimento apresentado era ex-

plorar caminhos para produção prática, poética e 

teórica capazes de conceber as escolhas intuitivas, 

amparada por ações cotidianas relacionadas às lem-

branças, que ocorressem de forma espontânea, sem 

a intenção do uso de métodos científicos específicos 

como fórmulas pré-determinas. 
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Assim, considero uma escolha feliz apresentar 

uma experiência que buscasse ressignificar o méto-

do tradicional de confecção da animação. Pois, qual-

quer mudança que possa ocorrer na forma como 

fazemos a animação estará diretamente ligado ao 

seu processo de feitura.

Sobre meus anseios processuais, admito que 

aleatoriedade que pretendia explorar durante a pro-

dução se perdeu, quando alinhei o desenvolvimento 

ao escopo da leitura. Porém, houveram momentos 

de espontaneidade, somados ao resgate da forma 

intuitiva presente nas minhas lembranças. 

Seguindo esses preceitos, foi possível traçar um 

caminho metodológico capaz de elucidar questões 

atuais e de pesquisas futuras. Uma organização ba-

seada em divisões amparadas pela pesquisa viva, 

ilustra a razão de alguns momentos, o texto conter 

características referentes à concepção de uma obra, 

sustentada por experiências as quais envolvem as 

memórias e as descobertas associadas aos avanços 

tecnológicos e o universo que circunda a animação. 

Referências

BAUER, Martin W. GASKELL, George. Pesquisa 

Qualitativa com texto, imagem e som: um manual 

prático. Petrópolis: Editora Vozes, 7a Edição, 

2002.

BLAUTH, Lurdi. Pesquisa em arte: acasos e 

permanências entre inversões de um processo 

gráfico. 2009. Disponível em: <http://www.

artistasvisuais.com.br/reportagemnoticia.

asp?id=233>. Acesso em: junho. 2018.

EVE, M. P. Password. [s.l.] Bloomsbury Publishing 

USA, 2016. 

GARRISON, J. Glass. [s.l.] Bloomsbury Publishing 

USA, 2015. 

GAGLIOTTI, Guilherme Clasen. Entendendo a 

Pesquisa em Artes Visuais. 2008. Disponível 

em: <ht tp ://www.artistasvisuais.com.br/

reportagemnoticia.asp?id=175>. Acesso em: 

junho. 2018.

LOWE, S. Hair. [s.l.] Bloomsbury Publishing USA, 

2016. 

MARDER, M. Dust. [s.l.] Bloomsbury Publishing USA, 

2016. 

REY, P. S. POR UMA ABORDAGEM METODOLÖGICA 

DA PESQUISA EM ARTES. p. 11, [s.d.] . 

Disponível em: <http://www.grupogaia.art.

br/Sandra%20Rey%20-%20Por%20uma%20

abordagem%20metodo lg ica%20da%20

pesquisa%20em%20Artes%20Visuais.pdf>. 

Acesso em: junho. 2018.

REY, S. Da prática à teoria: três instâncias 

metodológicas sobre a pesquisa em poéticas 

visuais. PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais, 

v. 7, n. 13, 24 abr. 2012. 

SPRINGGAY, S. et al. Being with A/r/tography. [s.l.] 

Sense Publishers, 2009. 

STAKE, Robert E. Pesquisa Qualitativa: estudando 

como as coisas funcionam. Porto Alegre: Editora 

Penso, 2011.


	_GoBack
	__Fieldmark__1441_131979723

