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RESUMO: Este artigo é um recorte sobre motivações e experiências de trabalho na 
construção de livros de artista. O romance Todos os nomes (SARAMAGO, 1997) guia as 
percepções poéticas desta pesquisa, e, transforma-se em intertexto reflexivo sobre o poder 
da invenção e das narrativas não institucionalizadas. Todos os nomes não é visto aqui com 
intuito analítico, tradutório ou ilustrativo da obra de Saramago, mas como estratégia de 
ressignificação de seus conteúdos. Tal estudo em Poéticas Visuais (Mestrado em Artes 
Visuais – PPGART/UFSM) ainda está em andamento.  
Palavras-chave: Livro de Artista. Poder da Invenção. Poéticas Visuais.  
 
ABSTRACT: This article is an excerpt about motivations and experiences to construction of 
artist books. The novel book Todos os Nomes (SARAMAGO, 1997) guides the poetic 
insights of this research, and it becomes reflective intertext about the power of invention and 
not institutionalized narratives. Todos os Nomes is not seen here like an analysis, translation 
or illustrative research about Saramago’s novel, but it’s a poetical strategy reframing their 
content. This project in Visual Poetics (Master in Visual Arts - PPGART / UFSM) is still in 
progress. 
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Todos os nomes (SARAMAGO, 1997) relata parte da vida apática de um funcionário 

público da Conservatória de Registro Civil. O personagem Sr. José cumpre ordens, 

não questiona, nem aprova ou desaprova nada, parecendo ter sua identidade fixada 

por leis da hierarquia social. No decorrer da história, no entanto, começa a assumir o 

papel de “sujeito fundante”, aquele que atravessando a espessura ou a inércia das 

coisas vazias, reaprende na intuição o sentido que se encontra aí depositado e 

funda horizontes de significações que a história terá de explicitar (FOUCAULT, 1998, 

p. 47). Assim, este sujeito atravessa os discursos que o formam para formar seus 

discursos além destes. 

O romance Todos os nomes (SARAMAGO, 1997) guia as percepções poéticas desta 

pesquisa e transforma-se em intertexto reflexivo sobre o poder da invenção e das 

narrativas não institucionalizadas. A partir da leitura deste romance, tive a percepção 

de que pequenas atitudes de transgressão do personagem permitiram 
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ressignificações perceptivas para com ordens hierárquicas alterando suas 

convenções do olhar sobre a realidade. De modo similar, busco nas Artes Visuais, 

poeticamente e por meio de experiências com livros de artista, construir uma rede de 

relações imagéticas recombinando significados nas montagens de livros e nas 

experiências que as narrativas podem gerar. 

No universo de Todos os nomes encontramos um sistema burocrático, que através 

das nomenclaturas, hierarquias e preenchimento objetivo de dados valida 

oficialmente a existência dos cidadãos. É neste contexto que se constrói o ambiente 

de uma singular transgressão política e transmutação pessoal do personagem: o 

acesso que o Sr. José tem ao sistema que o oprime dá-lhe poder para modificá-lo. 

Assim, se observa nesta história um poder capaz de desfazer limitações e abrir às 

pessoas um jogo de reinventar histórias e agir transformando padrões de conduta 

indiscutíveis em perspectivas de cambiável escolha. Se o imaginário está fora do 

alcance de captação e controle das leis e as experiências inventivas reorganizam as 

estruturas perceptivas dos indivíduos, logo, inventar se torna uma função a favor da 

natureza do desejo, da criação e do poder para o humano realizar o incrível.  

Os principais aportes teóricos desta investigação são Hutcheon (1991) e Bourriaud 

(2009) que permitem estabelecer reflexões acerca das estratégias poéticas pós-

modernas. Hutcheon (1991) ao apontar características do pós-modernismo com a 

consciência de que não se pode operar fora da lógica política do sistema capitalista 

e da cultura de massa, reconhece a cumplicidade necessária para subverter os 

valores do sistema a partir de seu interior. Em confluência, as concepções de 

Bourriaud (2009) vinculam os artistas da pós-produção ao reeditar de narrativas 

históricas ou ideológicas, e, consolidam a teoria de uma construção poética com 

inserção e recomposição de elementos em cenários alternativos, dentro de formas 

culturais pré-existentes e sinais já emitidos. Além disto: Foucault (1998, 2011) ajuda 

a tecer relações entre os conteúdos narrativos do romance, nos quais as hierarquias 

e os discursos são refletidos; Silveira (2001) e González (2013) são referenciais para 

abordar a temática do livro de artista e do livro objeto; e, Lygia Clark (1920 - 1988) e 
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Marilá Dardot possibilitam refletir a ressignificação da obra na participação dos 

sujeitos e o livro como objeto poético.  

Experiências de trabalho – Consciência de busca 

No decorrer das pesquisas me aproximei de algumas dissertações analíticas do 

romance obra tais como: O estranho caso do Sr. José: (COSTA, 2012), e, Sr. José 

ator e autor (CARVALHO, A., 2010), que reforçaram a importância de algumas 

questões e alertaram sobre outras.  Durante esse processo minha própria percepção 

da história foi modificada desde a primeira leitura. 

Em minha trajetória o desenho costuma ser processo básico para criação, apesar 

disso, a percepção das possibilidades da colagem e montagem de imagens 

ampliaram a vontade de elaborar trabalhos no espaço tridimensional, pensar 

instalações, acontecimentos e registros. Durante este período, criei e registrei as 

descobertas num diário de bordo, na estratégia de ir cotidianamente relacionando 

ideias de trabalho, vivências e reflexões sobre percepções identitárias, estéticas e 

minhas construções de mundo e das realidades a partir da invenção. Neste diário de 

bordo e posteriormente em outros livros de artista, observei nos registros o poder de 

recriar o mundo através de um modo incomum de pensar, revisar e sonhar ideias.  

  
OBSERVAÇÕES. Livro de artista e diário de bordo, 2013. 
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Todos os Nomes e Processo de Criação. in OBSERVAÇÕES, Livro de artista, 2013. 

 

Esquema para Livro Objeto. in OBSERVAÇÕES, Livro de artista, 2013. 
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Deste modo, a primeira fase de criação prática desta poética foram desenhos com 

alguns elementos da narrativa de Saramago que me despertaram curiosidade de 

conteúdo e estética. Comecei a grafar e problematizar frases, depois apenas 

palavras que se repetiam ao longo do texto. Agregava relevância simbólica e fui 

excluindo a ideia de representação da figura humana, pois ela poderia personificar 

alguma identidade ou prender a narrativa à leitura de expressões de um rosto ou 

corpo. Ao terminar essas marcações criou-se um tipo de simbologia relativa às 

minhas percepções do romance que se daria através da representação de 

elementos figurativos: Gabardina, Escada, Porta, Corda, Nuvens e Balanço.  

Partindo do romance Todos os Nomes (SARAMAGO, 1997) ocorreram 

experimentações em relação às aberturas discursivas e mecanismos narrativos para 

criar trabalhos e situações direcionadas à montagem de livros objeto. Estas práticas 

no mestrado em artes possibilitaram entender a pesquisa num âmbito maior, sendo 

que a atual compreensão intenciona o máximo de experiências poéticas 

vislumbrando um conjunto instalativo. Assim, acumular e apresentar todo o registro 

do percurso investigativo de uma invenção ao longo de dois anos. 

Os processos de concepção, execução e apresentação dos primeiros trabalhos 

ocorreram a partir de diálogos com as disciplinas Trajetórias Artísticas e Ação e 

Reflexão na Arte, logo, foram apresentados: A Gabardina (Livro de artista), na 

Exposição Sem Norte – PPGART Arte e Visualidade 2013, entre 17 e 20 de Outubro 

2013, na UFSM-CAL; Sr. José (Intervenção urbana) junto ao Proyeto Bocas de 

Tormentas, entre 08 a 11 de Novembro de 2013, em Montevideo; Realidade é 

Invenção (Happening com participação de Benjamin Costa), no dia 09 de Novembro 

de 2013, na Casa de Shows Changes, em Montevideo; Realidade é Invenção 

(Performance de abertura com Jonathas Santellano e Instalação) entre os dias 08 e 

28 de Novembro de 2013, na exposição Autorretratos, em Santa Maria/RS; Guarda-

busca (Simulação para exposição virtual) na web “www.semnorte1.wordpress”, de 

20 de Dezembro de 2013, e até hoje nunca realizada; e finalmente Observações 

(Livro de artista e diário de bordo), em 10 de Janeiro de 2014, no Sebo Café, em 

Santa Maria/RS. Também Se podes olhar vê (Livro de artista, 2013), anterior a todos 
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estes trabalhos, já continha ideias de combinação de imagens e uma referência a 

Saramago, e foi apresentado nas exposições coletivas Únicos e Múltiplos, de 01 a 

30 de Agosto de 2013, na Sala da Fonte, em Porto Alegre/RS, e também na Livros 

de Artistas, de 06 a 11 de Maio de 2014, no Monet Plaza, em Santa Maria/RS. 

Ressaltaria neste período de maturação a importância da obra Realidade é invenção 

(2013), uma vivência que marcou o início da minha própria busca e aceite da 

invenção, de certo modo, tal como um Sr. José. Este trabalho foi uma performance 

programada para a exposição coletiva Autorretratos, na qual tomei o argumento da 

arte como “estratégia poética, disponibilizando outro acesso ao mundo e 

possibilidades de deslocamento” (PINTO, 2011). A ideia deste trabalho foi mexer 

com um padrão de percepção estética em minha aparência e com as ideias que lhes 

podiam corresponder. Assumi então, a alteração de meu próprio comportamento em 

relação ao que poderia ser a ideologia iniciada com Realidade é invenção. Assim, foi 

realizado um happening na casa de shows Changes, em Montevideo, e, uma 

instalação e vídeo-performance na sala de exposições Iberê Camargo – MASM, 

Santa Maria/RS.  

 

Realidade é Invenção. Happening, 09/11/2013. Em Changes, Montevideo/URU. 
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Realidade é Invenção. Video-performance, 13/11/2013. Santa Maria/RS. Video de Rafael Happke. 

Simultaneamente, trabalhava nas experiências com os livros de artista.  

A Gabardina (2013) foi a primeira obra na qual usei como foco o elemento 

Gabardina, uma espécie de casaco sobretudo, escolhida para representar uma 

identidade provisória ou máscara. O protagonista Sr. José no início de suas 

investigações parece acompanhado dela para assumir uma identidade temporária 

diferenciada de suas normalidades cotidianas. Sob um olhar poético, ela indica a 

presença de um espírito transgressor de leis em sua busca da aventura do 

desconhecido. Para criar os desenhos obtive um modelo real de gabardina, 

pertencente a Santellano, e estudei graficamente este traje. Em A Gabardina - 

Segundo Ato (2013) inclui novos desenhos ao livro que dizem respeito à exploração 

do elemento Escada, pensando um símbolo de busca e movimento esforçado em 

meio a um percurso delimitado e arriscado. Assim, busquei imagens variadas de 

escadas em fotos pessoais, livros ou filmes, fotografias e desenhos.  
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A Gabardina. Livro de artista, 2013. 

Estas propostas de trabalho alcançaram as expectativas dentro das possibilidades 

da ocasião e permitiram visualizar questões expositivas em relação a ambientação 

do livro, iluminação e problemas em como comunicar ao público a possibilidade de 

manipulação dos objetos. Pude perceber que o modo como o indivíduo se aproxima 

das obras, é geralmente receoso, temeroso e desconfiado, o que me permitiu 

projetar uma proposta de exposição mais intimista para adiante, propondo outro tipo 

de experienciação expositiva da obra. 

Dando sequência aos trabalhos iniciados com estes desenhos tive a oportunidade 

de participar junto ao Proyeto Bocas de Tormentas, com uma proposta de 

intervenção urbana em Montevideo, Uruguai. O local da intervenção, uma boca de 

lobo entre a Torre Ejecutiva, edifício em que funciona a sede da presidência do 

Uruguai, e o Edificio José Artigas, palácio histórico e museu dedicado à história da 

presidência, me permitiu pensar uma intervenção em meio aos poderes hierárquicos. 

Assim, produzi uma fila de gabardinas em stencil, pensando a entrada e saída da 

boca de lobo como um trajeto para a origem de um sujeito que só começa a ser 
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presença visível no momento em que veste o disfarce aventureiro e transgressor que 

a gabardina representa. 

 

Sr. José. Intervenção urbana. Montevideo/URU, 2013 

Pensar a contribuição em relação ao Proyeto Bocas de Tormentas, foi provocar 

através da gabardina um deslocamento de visibilidade em meio aos poderes 

maiores representados pelos edifícios do estado, articulando uma relação com os 

limites de tolerância do sistema, exercendo alguma diferença e atentando ao 

esvaziamento da vida urbanizada, que por vezes, não se interessa por questões de 

interesse coletivo (Bocas de Tormentas era um projeto de intervenção que destinava 

atenção aos sistemas de esgoto e saneamento da cidade). A intervenção Sr. José 

(2013), configurou-se como experiência de desdobramento em espaço público e 

adaptação temática e narrativa da pesquisa de mestrado. Tal projeto colocou-me 

diante de alguns questionamentos dos passantes a cerca da pintura feita, de modo 

que pude apresentar e discutir brevemente a existência invisível e subjugada de um 

sujeito, que como o Sr. José também tem o poder de assumir identidades provisórias 

e remontar suas percepções sobre a ideia de ordem. 
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O trabalho Guarda-busca (2013), jamais apresentado na web, diz respeito a uma 

simulação de obra idealizada em relação as minhas aspirações poéticas para uma 

exposição. Nesta simulação, um armário estaria repleto de matrizes de xilogravura 

fixadas por dobradiças em suas paredes internas. A manipulação das matrizes 

através das dobradiças se daria como se fossem as páginas de um livro, 

possibilitando observar as relações entre as formas, os vazios e as imagens contidas 

neste objeto e suas montagens narrativas. Este projeto me causou grande vislumbre 

poético pelo fato de unir desenho, gravura, instalação, objetos e ambientação, mas 

devido as grandes dimensões seria complicado de ser levado a cabo no período de 

dois anos. No entanto, a partir desta proposta de simulação expositiva, foi de fato 

realizado um protótipo da ideia para a confecção de imagens digitais. Este protótipo 

chamou-se Guarda-busca (2013), e é um livro objeto em construção.  

 

Guarda-Busca. Simulação de obra. Livro Objeto, 2013. 

Estes trabalhos configuraram uma primeira fase de estudos concomitante ao 

descobrimento teórico e dissertativo da pesquisa, bem como experimentações, 

esboços e projetos os quais visaram a construção de livros objeto, propondo a 
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amplitude narrativa dos elementos simbólicos e gerando problemáticas para o 

desenvolvimento de uma expografia específica.  

Em Junho de 2014 iniciei outra fase de desenhos que constituem a continuidade da 

narrativa de A Gabardina e A Gabardina – Segundo Ato. Estes trabalhos são 

esboços de ilustração que até o momento não constituem um formato definido como 

livro de artista. Junto a esses desenhos criei uma espécie de gráfico no qual 

relaciono os elementos: Gabardina, Nuvens, Balanço, Corda, Porta e Escada.  

Também recentemente, surgiu um projeto paralelo em parceria com Benjamin, no 

qual trabalhamos na escrita a relação entre nossas descobertas individuais: 

Realidade é Invenção (Naluah) e a Em Busca do Incrível (Benjamin). Este trabalho 

em parceria tem acentuado minha postura frente as questões de reelaboração, 

ressignificação e o poder inventivo como autonomia do sujeito, tratados no presente 

projeto. A partir disto surgiu inclusive um sétimo elemento que compõe minhas 

representações narrativas: uma rara espécie de pássaro. Os projetos seguem e 

novas obras, peças e volumes de livros comporão esse percurso narrativo iniciado 

em meados de 2013. 

  

Processo de criação. Desenhos a nankin. 2014  
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