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ECOSSISTEMAS ENTÓPTICOS:  
O “INSCAPE” NA POÉTICA VISIONÁRIA E A MIMESE ESPIRITUAL. 

 
 

José Eliézer Mikosz – EMBAP/UNESPAR  
 
 
RESUMO: Este trabalho realiza uma reflexão/investigação sobre a poética visionária 
levando em conta a experiência na produção de imagens (sejam pinturas e desenhos 
realizados em técnicas tradicionais ou digitais) onde os artistas buscam reproduzir visões 
advindas de estados específicos de consciência, distintos da consciência usual do dia-a-dia. 
As visões resultantes, muitas vezes apelidadas de “inscapes”, isto é, as “paisagens 
internas”, aparecem como reais para o artista que tentará não apenas reproduzir sua visão, 
mas também levar o observador diante do trabalho artístico a vivenciar parte da experiência 
original, tanto quanto possível.   
 
Palavras-chave: Poética Visionária; artes visuais; estados de consciência e a arte; 
consciência psicodélica. 
 
 
ABSTRACT: This paper conducts a research/reflection on visionary poetics taking into 
account the experience in the production of images (whether paintings and drawings made in 
traditional or digital techniques) where artists seek to replicate visions arising from specific 
states of consciousness, not usual awareness of everyday. The resulting visions, often 
labeled “inscapes” or “inward landscapes”, appear as real to the artist who tries to reproduce 
not only your vision, but also take the observer on the artistic work experience part of the 
original experience, as much as possible. 
 
Keywords: Visionary Poetics; visual arts; states of consciousness and visual art; 
psychedelic consciousness. 

 
 
 
Introdução 

O que é um ecossistema entóptico? Se pegarmos a definição do Houaiss (2009) 

veremos que ecossistema é um sistema que inclui os seres vivos e o ambiente, com 

suas características físico-químicas e as inter-relações entre ambos. Sendo assim, 

ecossistema entóptico1 é aquele que ocorre não com o mundo exterior, mas 

internamente no indivíduo. Desse conceito partimos para a palavra Inscape que é 

uma junção das palavras em inglês interior ou inward e landscape, com uma 

possível tradução significando “paisagem interna” ou “interior”, algo que faz parte da 

psique humana e que pode ser de interesse e inspiração para o artista.  
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Figura 1 – Wake. 1974/6. 411 x 1037 cm – Roberto Matta. 

 

Inscape 

O termo aparece nos escritos do poeta romântico inglês Gehard Manley Hopkins 

(1844-1889) com um sentido espiritual, uma complexa união de características que 

daria a cada coisa a sua singularidade que a diferencia das demais: “um vislumbre 

do inscape de uma coisa nos mostra por que Deus a criou” (EVERETT, 1988). 

Dentro das artes visuais o termo foi usado pela Society for Art of Imagination (AOI) 

fundada em 1961 por um grupo de artistas da Inglaterra, o Grupo Inscape, entre eles 

Diana Hesketh, Peter Holland, Brigid Marlin, Jack Ray e Steve Snell.2 O termo 

também foi usado pelo professor Claude Cernuschi em um catálogo da exposição do 

pintor chileno surrealista Roberto Matta (1911-2002) realizada no Boston College 

para uma série de pinturas que refletem “a visão psicanalítica da mente como um 

espaço tridimensional: o inscape” (MATTA - Make Invisible Visible, 2004). No livro O 

Primeiro Manifesto da Arte Visionária, temos a descrição de como essas paisagens 

psíquicas podem interagir com o observador, reforçando a ideia da realidade desse 

lado recôndito da mente, uma aproximação do conceito de arquétipo:  

Além disso, o observador pode reproduzir o mesmo estado mental, 
até o mesmo o estado de ser que o artista vivenciou. Tal 
‘participação mística’ é possível porque o inscape, que é a base da 
experiência do artista, não é imaginada, mas sim real - escondida 
somente, alterada ou mesmo obstruída de nossa visão. (CARUANA, 
2013, p.03) 
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Os arquétipos podem ser entendidos como imagens vazias onde a cultura local 

colabora para criar formas que se adaptem a elas. O inconsciente coletivo pode ser 

pensado como algo transcendente, mas pode ser também apenas biológico. Tanto 

em um caso como no outro explicaria as diversas coincidências na produção de 

imagens por povos muito distantes entre si. Os processos inconscientes são bem 

maiores que os conscientes, segundo Callegaro (2011, p.26) nosso sofisticado 

sistema visual sozinho responde pelo processamento de 10 milhões de bits por 

segundo, os demais sentidos mais 1 milhão de bits. Nossos processamentos 

conscientes como, por exemplo, ler silenciosamente corresponde a 45 bits, 

multiplicar dois números 12 bits, entre outros processos que podemos fazer, então, 

em média, para cada bit processado conscientemente teremos 200.000 processados 

pelo inconsciente, ou seja, “a maior parte do processamento realizado pelo cérebro 

humano é inconsciente, e só temos acesso consciente a um resumo editado e nada 

fidedigno dessas informações” (CALLEGARO, 2011, p.25).  

Sendo um fenômeno recorrente na experiência humana, no caso da arte uma forma 

de expressão baseada em processos criativos específicos dentro das artes visuais, 

existem alguns embasamentos que permitem uma melhor compreensão desse 

universo mental. 

As Constantes Formais da Psique  

Com as investigações do neurologista e psicólogo experimental Heinrich Klüver 

(1897-1979), os trabalhos antropológicos de Gerardo Reichel-Dolmatoff (1912-1994) 

somadas às pesquisas em arqueologia cognitiva de David Lewis-Williams (1934), 

algumas das ideias originais aceitas a respeito da produção do que chamamos 

agora de arte, como no caso da arte rupestre, tomaram uma direção nova. 

Baseados em uma série de dados sabemos que determinadas experiências visuais 

entópticas são características bastante comuns e similares em todos os seres 

humanos. Experiências ditas alucinatórias que até recentemente eram consideradas 

apenas pelo viés patológico, hoje são reconhecidas como sendo parte de 

características comuns a todos, mesmo que elas contenham alterações típicas que a 

cultura local pode influenciar nas representações visuais realizadas advindas de tais 
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experiências. Talvez, desse pressuposto, seja possível explicar porque algumas 

imagens não necessitam necessariamente um conhecimento intelectual ou 

conceitual para provocar no observador uma sensação de familiaridade ou “deja vu”, 

algo presente na memória inconsciente como criptomnésia. 

Oliver Sacks (1933) trata o escotoma cintilante, as luzes multicoloridas vibrantes que 

alguns indivíduos enxergam durante a aura de enxaqueca, como característica 

desse estado, comuns aos demais pacientes. Então, antes de ser apenas uma 

alucinação, trata-se de uma característica, o que faz toda a diferença quando se 

tenta entender e classificar esses estados, pois a pessoa está acordada e não 

confunde as visões com a realidade (SACKS, 1996, p.105). No caso dos “inscapes” 

podemos inferir a mesma coisa. Certas imagens são recorrentes nas experiências 

de estados não ordinários de consciência (ENOC), no mínimo fazem parte de nosso 

sistema nervoso. Esses estados podem acontecer de diversas formas, todos 

voltados à mudança de nível de percepção da consciência. Há casos espontâneos 

naturais, há os patológicos e os deliberadamente provocados através de práticas 

específicas para esse fim como meditações, cantos e performances xamânicas, 

músicas, mantras, uso de psicoativos, experiência de pré-morte, contemplação de 

imagens como mandalas, etc. A diferença entre os estados patológicos está 

principalmente na dificuldade do indivíduo separar o mundo do dia-a-dia e os 

estados não ordinários de consciência, como nos casos de esquizofrenia, onde o 

indivíduo pode se tornar refém de visões e alucinações. No caso de um xamã, 

mesmo que as experiências não ordinárias sejam consideradas por ele como mais 

reais que as convencionais, ele consegue transitar nesses estados e voltar 

plenamente para a consciência objetiva ordinária do mundo material exterior. 

Podemos considerar que há três categorias principais de visões relacionadas aos 

estados não ordinários de consciência: primeiramente a visão/alucinação3 

entóptica, os padrões geométricos coloridos luminosos – também chamados 

fosfenos – que podem se combinar de diversas formas, dando origem a padrões de 

maior complexidade como os fractais. Essas visões podem ser projetadas no mundo 

exterior ou serem a base para a segunda categoria: as visões/alucinações 
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eidéticas,4 figurativas similares ao mundo do dia-a-dia, mas com propriedades que 

podem ir além dele, que o transcende, ligado aos arquétipos e associadas ao 

repertório imagético do indivíduo de modo similar ao que acontece normalmente nos 

sonhos. Pode ocorrer a experiência de visões de locais e de seres que levam a 

crença na existência de outras dimensões. Ambas estão associadas à origem das 

crenças religiosas, remontando desde a arte rupestre e ao xamanismo, a existência 

de um reino espiritual. A terceira categoria são as visões/alucinações erráticas, ou 

seja, aquelas que ocorrem numa espécie de desestabilização do processamento 

multissensorial (KENT 2010, p.99) tal como acontece em imagens estáticas que dão 

ilusão de movimento. Essas alucinações não são exclusivamente visuais, elas 

podem fazer parte de outros sentidos como da audição, tato, olfato e paladar e 

podem possuir características sinestésicas misturando sensações como, por 

exemplo, sentir gosto de uma determinada cor. 

 
 
Figura 2 - Padrão geométrico Shipibo-Conibo – 

exemplo de visão/alucinação entóptica. 

 
 

Figura 3 - Ilusão de movimento – exemplo de 
visão/alucinação errática. 
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As Passagens do Mundo Material ao Transcendente 

A experiência de passar do estado de consciência ordinário ao não ordinário é 

descrita muitas vezes como passar através de um túnel, funis (KLÜVER 1966, p.66), 

vórtices ou buracos (LEWIS-WILLIAMS & PEARCE, 2005, p.48) e assemelhados. 

Os xamãs podem acessar outros planos através deles, uma forma de conexão, um 

portal entre as camadas do cosmos, chamada Pilar Cósmico ou Axis Mundi 

(ELIADE, 2002, p.287), que pode ser representado também por imagens como uma 

montanha (Figura 5), uma escadaria como no sonho de bíblico de Jacó (Figura 6) e 

árvores como nas visões de algumas tribos amazônicas (Figura 7), cavernas (Figura 

9), mas sempre com esse sentido de passagem ou ascensão. Várias culturas 

dividem o cosmo em camadas, por exemplo: Céu, Purgatório e Inferno estão 

presentes em nossa cultura judaico-cristã 5 e estão representados em obras como A 

Divina Comédia de Dante Alighiere (ilustrada por Gustave Doré). Para os índios 

Desana o universo consiste em três camadas: a Zona Superior ou Celeste, a Zona 

Intermediária ou a Terra e a Zona Inferior ou Paradisíaca. Na Zona Celeste a 

estrutura mais importante é a Via Láctea, “associada diretamente com a zona de 

alucinações e visões, a qual penetra o pajé ou outras pessoas que tenham ingerido 

um psicoativo, transpassando assim de um nível cósmico a outro” (REICHEL-

DOLMATOFF, 1968, 33). Os Desana usam em sua cultura o chá psicoativo 

Ayahuasca.  

Nas imagens adiante algumas formas de representação da passagem para “outros 

mundos”. A visão de túnel com uma luz na extremidade (Figura 4) também é comum 

nos depoimentos de pessoas que tiveram experiências de pré-morte. 
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Figura 4 - Subida ao Firmamento ou ao Mais 
Alto Céu – detalhe. Hieronymus Bosch. 

 

 
 

Figura 5 - A Canção de Vajra. Daniel Mirante. 

 
 

Figura 6 - A Escada se Jacó. William Blake. 

 
 

Figura 7 - Cosmovisão de um xamã Shipibo-Conibo 
(NARBY, 1998, p.111). 
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Praticamente não há uma religião em que não se possa usar o conceito do Cosmo 

em Camadas, uma vez que todas se relacionam com a suposição da existência de 

um reino espiritual onde seres ou divindades o habitam. A existência ou não desse 

reino não é relevante de um ponto de vista científico, porém ele pode exercer forte 

influência na vida dos indivíduos e, naturalmente, acaba refletindo de diversos 

modos na produção artística. 

Mimese Espiritual 

A arte no seu processo histórico passou por diversas mudanças, podemos ver as 

novas buscas e interesses diferentes a cada nova manifestação. Inicialmente ela 

estava ligada a religião e a mimese, a imitação/idealização da natureza. Do ponto de 

vista do imaginário religioso, uma das rupturas, por exemplo, aconteceu com o 

Realismo de Courbet (1819-1877) que não pintava anjos por eles não existirem no 

mundo, ou seja, a arte ficava independente de representações dessa natureza. Mais 

tarde a arte abstrata foi a possibilidade de criar uma obra autossuficiente, não mais a 

cópia de objetos do mundo ou a representação figurativa de algo imaginado. Porém, 

não sendo uma cópia do mundo, podia ser um meio de se relacionar com o 

espiritual. Tanto Kandinsky (1866-1944) como Malevich (1878-1935) eram bastante 

místicos, admiradores de figuras conhecidas como Madame Blavatsky (1831-1891) 

e Ouspensky (1878-1947), este discípulo do mestre espiritual Gurdjieff (1866-1949) 

(MIKOSZ, 2014, p.164). Porém, assim como a pintura hiper-realista apareceu após o 

expressionismo abstrato, a força do figurativo continuou se impondo em mostras de 

arte por toda a parte, mesmo se referindo ao mundo espiritual. As visões desse 

mundo costumam ser figurativas e não apenas abstratas.  

A Poética Visionária na atualidade mostra que o interesse pelo que podemos 

chamar de uma mimese espiritual tem reaparecido não apenas de forma metafórica, 

simbólica ou velada, mas explícita nos trabalhos, fazendo parte de buscas e 

encontros pessoais. A mimese espiritual se torna uma forma de imitação, de cópia, 

da fusão das visões entópticas e eidéticas mesmo que idealizadas, inspiradas nos 

estados não ordinários de consciência.  
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Figura 8 - Spiral Reverie. Aerografia com acrílico sobre prancha. Andrew Gonzalez 

 

 
Figura 9 - The Cave. Óleo sobre tela. Antar Mikosz.  
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Figura 10 - Limbic Resonance. Técnica mista. Amanda Sage. 

 

 

Considerações Finais 

O aumento de galerias de arte especializadas, festivais como Burning Man 6 no 

deserto de Nevada nos EUA, escolas como a Academia de Arte Visionária de 

Viena,7 congressos científicos de referência como o Breaking Convention – Essays 

on Psychedelic Consciousness 8 na Universidade de Greenwich em Londres, o 

Horizons Perspective on Psychedelics 9 de Nova Iorque, no Brasil a 1ª Mostra 

Internacional de Arte Visionária realizada em 2013 na cidade de Campinas, linhas de 

pesquisa em universidades brasileiras, o grupo de pesquisadores do NEIP (Núcleo 

de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos), o Centro de Pesquisa para o 

Estudo de Plantas Psicointegradoras, Arte Visionária e Consciência – WASIWASKA, 

situado em Florianópolis, citando apenas alguns, nos leva a um rico campo de 

investigação desse tipo particular de poética, sua emergência e história, suas 

características básicas, conceitos e estética, a partir de uma complexa relação inter 

e transdisciplinar entre a produção de arte, as visões da ciência e vivências 

profundas da natureza humana que incluem a espiritualidade.  



 

1048 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

NOTAS 
                                            

1 Do grego ἐντός = dentro e ὀπτικός = ótico, significando visão de dentro ou interior, aquela que ocorre entre a 
retina e o cérebro. 
2 Maiores informações podem ser obtidas no sítio da sociedade: <http://artofimagination.org/history/>. 
3 Insistimos que o termo alucinação não tem aqui a conotação patológica, é uma característica natural do 
sistema nervoso em certas condições. 
4 Como no caso da visão entóptica de uma espiral e a transformação dela numa visão eidética de uma serpente. 
5 Não propriamente a imagem do purgatório, mas cito apenas como exemplo das camadas. 
6 Para saber mais sobre o Burning Man: http://www.burningman.com/ 
7 Sobre a Academia Vienense de Arte Visionária: http://academyofvisionaryart.com/ 
8 Encontro bienal sobre a Consciência Psicodélica no Breaking Convention de Londres, Universidade de 
Greenwich: http://breakingconvention.co.uk/ 
9 Encontro sobre Psicodelismo na cidade de Nova Iorque: http://horizonsnyc.org/2013b/one-page-home/ 
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