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RESUMO 
O artigo apresenta o percurso de criação do trabalho Universos de Otto, uma poética 
audiovisual que transita entre o vídeo, o cinema e a instalação. Retomo minhas produções 
práticas que antecedem e que dão origem a este trabalho, a fim de situar a obra como um 
processo vivo que se desdobra e gera novas configurações e defino um elo entre minhas 
criações em vídeo, através de um personagem chamado Otto, atribuindo minha produção 
prática à sua história. A partir de então, novas possibilidades de relação entre observador e 
obra são pensadas por meio da proposta expositiva, em que projeções em vídeo, fotografias 
e uma instalação com documentos de cena são articulados como vetores da proposição 
artística, na qual o interesse maior é a possível troca acerca da “existência” de Otto e as 
relações de pertencimento geradas na interação dos elementos do trabalho. 
   
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The article presents the creation trajectory of the work Otto’s Universes, an audiovisual 
poetic that intertwines video, cinema and installation. I resume my own practical productions, 
that precede and are the origin of this work, so as to show it as a living process that unfolds, 
and generates new configurations and I define a link among my video creations through a 
character called Otto, to whose story I assign my practical production. From then on, new 
relation possibilities between expectator and work are thought by means of an exhibition 
proposal in which video projections, photographs and an installation, with documents, are 
articulated as vectors of the artistical proposition, in which the main interest resides in the 
possible exchange of Otto’s “existence”, and the belonging relations brought by the 
interaction of the work elements. 
 
KEYWORDS 
audiovisual; installation; poetic; document. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

2054 UNIVERSOS DE OTTO: ENTRE O VÍDEO E O CINEMA, ENTRE O DOCUMENTO E A FICÇÃO 
Walesca Timmen Santos / Mestranda PPGART – UFSM 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 

O presente artigo resulta da trajetória de criação de uma poética audiovisual com 

questões que transitam entre as linguagens do vídeo e do cinema, entre a ficção e o 

documento, entre as imagens projetadas e a instalação, diante do contexto das artes 

visuais. Seguindo o entendimento da obra artística como processo em permanente 

transformação, a busca teórica procurou acompanhar as alterações advindas do 

desenvolvimento do trabalho. Analisando aspectos das produções artísticas 

desenvolvidas ao longo do curso de graduação em Artes Visuais Bacharelado pela 

Universidade Feevale, busco nos trabalhos Pergunte ao pó, Espelho e Deslizando 

em Nuvens realizadas em fotografia e vídeo, pontos comuns e divergentes, 

refletindo sobre o percurso de construção destas poéticas que culminam no 

desenvolvimento do trabalho Universos de Otto. 

Aspectos da fotografia como narrativa ficcional são relacionados com o pensamento 

do teórico Joan Fontcuberta e os teóricos dedicados aos estudos do cinema, como 

Syd Field, Marc Vernet e Jacques Aumont, subsidiam a reflexão, a partir das 

questões ligadas à construção de personagem e universo ficcional. Reflito sobre o 

desmembramento de minha produção, no encontro de um personagem sem história 

que se tornou o ponto comum, o elo entre meus trabalhos, que passou de criatura a 

criador e que recebeu o nome Otto.  

Ainda que esta poética faça uso de elementos e referências da linguagem do 

cinema, ela não se encaixa completamente nesta modalidade e em seu campo de 

estudo. Assim meus procedimentos são investigados em relação às abordagens da 

videoarte, através dos autores Michael Rush, Christine Mello e da relação com a 

produção de videoartistas como Keneth Anger. 

Entre a constituição de cenário e a videoprojeção, surge o desejo de que o 

personagem principal (Otto) e suas/minhas ficções abram-se e prolonguem-se na 

imaginação do outro.  A relação de completude e ligação é gerada pelo observador, 

mesmo que de forma imprevisível, através da imaginação. Documentos e objetos 

pertencentes ao desenvolvimento do trabalho servem como catalisadores de uma 

verdade possível para o personagem-elo, fazendo surgir novas questões de 

pesquisa e busca de referências, ligadas ao documento como agenciador do 
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processo de fabulação, tendo no autor Joan Fontcuberta e no artista Bill Viola os 

principais interlocutores. 

Por acompanhar um desenvolvimento prático vivo e mutante, o texto que aqui se 

inicia elabora um apanhado dos problemas e conhecimentos adquiridos de um 

processo que não se esgota ou se conclui nestas linhas, mas se alimenta delas, e 

prossegue em seu próprio curso. 

A fotografia como poética ficcional 

Meu processo de criação, desde o início do curso de Artes Visuais, esteve 

relacionado com a construção de uma identidade, fosse modificando um elemento 

existente, como uma fotografia, ou organizando imagens, para construir um novo 

elemento. Segundo Cecília Almeida Salles (2004, p. 27), o ato criativo é um “[...] 

processo que envolve seleções, apropriações e combinações, gerando 

transformações e traduções”. 

O trabalho que desencadeou o processo criador desta pesquisa e me fez 

reconhecer a ficção como um objetivo foi o ensaio fotográfico Pergunte ao pó (2011), 

inspirado em um livro homônimo, do autor John Fante (1939), que conta a história 

de Arturo Bandini, escritor de 20 anos que tenta alcançar o sucesso em Los Angeles 

escrevendo romances. Quando Bandini conhece a garçonete Camila Lopez, entra 

em uma relação de amor e ódio com ela, o que o faz beirar a loucura. A busca por 

restabelecer essa relação ficcional entre dois personagens em uma narrativa visual 

foi minha primeira tentativa de insinuar uma história por meio de imagens. 

Utilizar a fotografia para construir uma poética ficcional, em que a elaboração das 

cenas e dos personagens mistura ações espontâneas e dirigidas, sugere uma 

suposta “realidade” para o observador. Joan Fontcuberta (2010, p. 16) fala a esse 

propósito quando questiona os pressupostos de objetividade atribuídos à fotografia, 

expressos na aproximação dessa com os espelhos. Ele escreve que culturalmente o 

espelho carrega um simbolismo importante relativo “a verdade, a sinceridade, ao 

conteúdo do coração e da consciência” (FONTCUBERTA, 2010 p. 26). Ele observa 

que a palavra espelho decorre de speculum, que também originou o termo 

especulação, que significa “uma pressuposição acerca de alguma coisa, sem 

comprovação” (FERREIRA, 1988, p. 224). Mesmo sendo visto como um “reflexo” da 
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imagem que se projeta, os espelhos têm diversas características peculiares, como 

distorcer as imagens em bizarras formas. Questionar a veracidade da imagem 

projetada por um espelho também é questionar a veracidade de uma fotografia. 

Passagens para o vídeo como meio de criação 

A ideia de construir o universo de um personagem foi uma decorrência natural de 

minha primeira experiência de criação em vídeo. A proposta de escrever uma 

história e de elaborar um personagem fictício culminou em um vídeo intitulado 

Espelho (2012, 06’01’’), que tem por base a história de um escritor que, a partir do 

tema “liberdade”, elaborou duas perspectivas e, conseqüentemente, duas 

personagens para o seu conto: Ágata e Sophia. Cada uma delas interpreta a 

“liberdade” de um jeito diferente e a narrativa se dá de forma a exibir essas 

interpretações e mostrar o escritor em seu ambiente de trabalho enquanto imagina 

as situações que serão apresentadas, em imagens, no vídeo. 

A referência do ensaio fotográfico Pergunte ao pó, de 2011, ainda mostrava-se 

presente na história do vídeo Espelho, em 2012. As relações entre os personagens 

apenas foram descritas com mais detalhes e reforçaram a ficção esboçada na série 

de fotografias. Porém, para um segundo vídeo, outro tipo de abordagem foi utilizada. 

Cecília Almeida Salles (2004, p. 30), ao escrever sobre o processo criador, diz que 

“[...] a intenção do artista é por obras no mundo. Ele é, nessa perspectiva, portador 

de uma necessidade de conhecer algo, que não deixa de ser conhecimento de si 

mesmo”. É nesse pressuposto que situo a história do vídeo Deslizando em Nuvens 

(2013, 05’25’’). Um olhar atento aos detalhes que me cercam e instigam minha 

curiosidade. O filme começa com cenas em preto e branco que mostram Clara, a 

protagonista, em seu quarto. Com a aparência abatida, ela se levanta da cama, 

pega alguns medicamentos e os toma. Senta-se no chão do quarto e acende um 

cigarro. No segundo momento do filme as cenas são coloridas e Clara aparece 

caminhando em um campo de vegetação alta durante o pôr do sol. Segura em uma 

das mãos um buquê de flores, ajoelha-se e repousa as flores na grama.  

O percurso trilhado até esse momento de minhas pesquisas tratou de possibilidades 

de relacionar diferentes elementos e construir personagens por meio de fragmentos 
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selecionados, encontrados e vivenciados em minhas próprias experiências. O 

universo de minhas criações foi se transformando em novos universos possíveis, em 

um desdobrar contínuo. Entre o caos e o cosmos, no percurso de construção de 

uma obra como um processo que se desdobra, entre personagens e pequenos 

mundos criados para o vídeo, lançaram-se as bases para a construção do trabalho: 

Universos de Otto. 

De Espelho a Otto 

O vídeo, Espelho, 2012, é o que gera esta pesquisa, servindo de base e origem para 

novas possibilidades de arranjo entre diferentes peças de vídeo e seus 

personagens, envolvendo-os em uma espécie de trama. Tem como personagem 

principal um escritor e o roteiro foi pensado partindo da ideia desse personagem 

sentando-se para escrever uma história. O foco não era sua vida, mas a ação que 

estava executando, a criação ficcional de duas mulheres, Ágata e Sophia. O 

personagem-escritor, apesar de ser o elo entre as outras duas personagens, não 

tinha nome nem história. Encontro no personagem-escritor a chave para uma nova 

possibilidade de criação. É quando o personagem recebe um nome: Otto, o nome de 

meu avô. 

Inicialmente observei alguns indícios a respeito desse personagem presentes no 

vídeo “Espelho”. Cenas mostram algumas de suas características, como: escutar 

discos; ter muitos livros e utilizar uma máquina de escrever. Foram nesses vestígios 

deixados por Otto que comecei a explorar a possível ampliação de seu universo 

ficcional. Dividi o vídeo Espelho em três partes, separando Otto, Ágata e Sophia.  

Em um momento seguinte, decidi atribuir a história do vídeo Deslizando em nuvens 

ao universo de Otto. Obras anteriores, absorvidas em uma nova proposição por 

meio de um processo de desmembramento, rearranjo e expansão. A esse propósito 

escreve Nicolas Bourriaud, em um entendimento de que a obra de arte é objeto 

passível de ser retomado e desdobrado em outros: 

[...] a obra de arte contemporânea não se coloca como término do 
“processo criativo” (um “produto acabado” pronto para ser 
contemplado), mas como um local de manobras, um portal, um 
gerador de atividades [...] como uma narrativa que prolonga e 
reinterpreta as narrativas anteriores. Cada exposição contém o 
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enredo de uma outra; cada obra pode ser inserida em diversos 
programas e servir como enredo múltiplo. Não é mais um ponto final: 
é um momento na cadeia infinita das contribuições [...]. 
(BOURRIAUD, 2009, p.16 e 17)  

Nesta produção, Otto aparece para unir diferentes vídeos e personagens de minha 

autoria. A figura do escritor é proposta como um elo, uma costura ou fio condutor. 

Apesar de ele também ser uma ficção, atribuo a esse personagem a criação dos 

demais personagens em que uma criação é posta no papel do criador. Otto torna-se 

a raiz, o autor das demais histórias, e meu processo de trabalho torna-se uma 

criação a partir da junção de fragmentos anteriores.   

Construção de personagem 

Por meio de Otto, reinventei ficções , interliguei personagens e histórias. Porém, 

além de Otto unir estes universos – Ágata, Sofia, e Clara – também pretendo que ele 

sirva de elo entre autor e público, por intermédio da abertura para diferentes pontos 

de vista sobre quem seria Otto. 

A construção dos personagens que conduzem os vídeos desta pesquisa deu-se 

através de minhas referências, valores e opiniões, ou seja, do meu ponto de vista. 

Syd Field faz menção a isso quando escreve a respeito da construção de um 

personagem  

[...] O que todas as pessoas têm em comum? Somos o mesmo, você 
e eu; temos as mesmas necessidades, os mesmos quereres, os 
mesmos medos e inseguranças; queremos ser amados, ter pessoas 
como nós, ter sucesso, sermos felizes e saudáveis. Somos o mesmo, 
sob a pele. Certas coisas nos unem. O que nos separa? O que nos 
separa de todos os outros é o nosso PONTO DE VISTA – como 
vemos o mundo. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. 
PERSONAGEM É UM PONTO DE VISTA – é a maneira de olharmos 
o mundo. [...] (FIELD, 1982, p. 35–36) 

Falar da construção destes personagens é falar sobre a minha maneira de olhar o 

mundo. Marcos Rey (1997, p. 31) diz que “muitas vezes, o personagem é o autor 

usando um pseudônimo” e, no caso desta pesquisa, esse pseudônimo chama-se 

Otto. Contudo, depois que ganham “vida” esses personagens não pertencem mais a 

mim, eles se tornam o eixo de suas próprias histórias. Como em um espelho, vejo-

me em minhas criações. Elas carregam em suas histórias a minha própria, porém, 

assim como esfinges, metáfora usada por Marcos Rey (1997, p. 29), esses 
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personagens mantêm um lado oculto e insondável, o que favorece a abertura à 

imaginação do espectador. 

Trânsitos entre videoarte e cinema 

Segundo Michael Rush (2006, p. 132), “a produção fílmica de vanguarda dos anos 

1950 e início dos anos 1960 era mais comumente compreendida em termos 

adequados à poesia”. Filmes que ressaltam cores, longas cenas e expõem as 

preocupações dos artistas, são algumas das características importantes da 

videoarte como um instrumento de exploração do lírico. Rush ainda cita o cineasta 

experimental Stan Brakhage que diz: “Sou um poeta que também fez filmes” (RUSH, 

2006, p. 132). 

Um representante importante desse tipo de produção é o videoartista norte-

americano Bill Viola. Rush (2006, p. 135) descreve seus vídeos como “poemas 

visuais”. Produz imagens e sons que emergem o espectador em uma experiência 

cinemática que toca os sentidos. Câmera lenta, close, sons penetrantes, rica 

coloração e grande escala são alguns recursos utilizados na poética sensória do 

artista, geralmente apresentada pela vídeoinstalação. “Minha obra – diz Viola – é 

centrada em um processo de realização e descoberta pessoal. O vídeo é uma parte 

do meu corpo; é intuitivo e inconsciente” (RUSH, 2006, p. 140). 

Nos anos 1990, com o acesso a equipamentos de gravação e pós-produção 

popularizados, principalmente por meio das tecnologias digitais, tornou-se mais 

viável o trabalho com vídeo para os artistas de modo geral. Durante aquele período 

acontece um estreitamento entre o cinema e a videoarte, ou a “cinematização do 

vídeo” (RUSH, 2006, p. 158). Além das facilidades tecnológicas, o vídeo aproximou-

se da experiência do cinema fazendo suas projeções em grandes telas. Contudo, 

segundo Rush (2006, p. 159), a utilização de estratégias como a câmera lenta, 

repetição e variação de planos diferenciam o filme e o vídeo de artista do cinema 

convencional. Alguns elementos do cinema foram utilizados para a construção de 

vídeos artísticos, porém, nesses a “atitude estética”, segundo o autor, é reafirmada. 

Ele escreve que “o que separa o artista de meios de comunicação de massa [...] é a 

intenção existente por trás da obra e sua natureza intensamente pessoal” (RUSH, 

2006. p. 159). 
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Um dos pioneiros do estreitamento entre cinema e videoarte foi Keneth Anger (EUA, 

1927). Seus filmes sem diálogos, ficcionais e poéticos, têm sua força na imagem e 

ritmo entre cenas e planos. As trilhas sonoras funcionam como elemento narrativo, 

porém não há narrativa linear, textual, e seus personagens são pouco 

definidos. Anger é famoso pelas delirantes imagens de seus clássicos filmes 

experimentais Scorpio Rising (1963), Fireworks (1947) e Lucifer Rising (1970–1980). 

Esse inovador videomaker é considerado o precursor do videoclipe e seus vídeos já 

foram exibidos tanto em salas de cinema quanto em espaços de arte. 

Segundo (VERNET, in Aumont et al., 2002, p. 100 e 101), o filme de ficção 

“representa algo do imaginário”, e o devaneio das pessoas ao receber imagens e 

sons é o fio condutor que levaria “o filme a se aproximar do sonho sem, contudo, 

confundir-se com ele.” As histórias contadas pelos filmes funcionam, conforme Marc 

Vernet (in AUMONT et al., 2000, p. 130) como um jogo de montar. Apresentam um 

número limitado de peças, porém com um número grande de combinações. Essas 

combinações feitas, tanto para montar o filme com suas cenas, quanto pelos 

espectadores em relação ao imaginário, abrem um leque amplo de interpretações.  

Para contar a história do filme, mesmo que ela não seja dramática, recorre-se 

também à ficção, onde os indivíduos tornam-se personagens, mesmo que por certa 

tipificação social: marginal, operário, escritor. Da mesma forma ocorre ao utilizar-se 

a interpretação de “não profissionais” (amigos e convidados como atores). A 

representação de um personagem existe, mesmo que essa se pareça com a 

realidade do individuo que o encena (VERNET, in Aumont et al., 2002). O narrador-

autor, por sua vez, também é um personagem, mesmo sendo o autor. Vernet diz que 

“o narrador é sempre um papel fictício, porque age como se a história fosse anterior 

à sua narrativa” (in AUMONT et al., 2002, p. 111). O mesmo autor ainda escreve que 

o personagem de ficção assume a função de fio condutor. É ele que cumpre as 

ações necessárias para o avanço da história (VERNET, in AUMONT et al., 2002). 

Mesmo tratando-se de uma narrativa não dramática, a narração de um personagem-

autor, em qualquer filme, é uma ficção, “tanto pelo que representa (ficção) quanto 

pelo modo que representa (imagens de objetos ou de atores)” (VERNET, in 

AUMONT et al., 2002, p. 100). Contudo, a impressão de realidade deixada pelas 

histórias faz contraponto à ficção inevitável. A imagem em movimento, que decorre 
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da sucessão de fotogramas (imagens fixas) em um segundo (18 imagens para 1 

segundo no cinema mudo e 24 no cinema sonoro), permite, por meio de fenômenos 

psicológicos, dar a impressão de continuidade ao invés de pontos espaçados. Esse 

é o “fenômeno do movimento aparente” (VERNET, in Aumont et al., 2002, p. 149)  e 

é ele que faz o espectador preencher a distância entre duas atitudes de um 

personagem em imagens sucessivas. A impressão de realidade também baseia-se 

no verossímil, no crível, contido e proposto pela ficção, em que ela ganha 

“consistências de um mundo possível, em que a construção, o artifício e o arbitrário 

são apagados em benefício de uma naturalidade aparente” (VERNET, in AUMONT 

et al., 2002, p. 150). 

É nesse limiar entre videoarte e cinema que situo minha produção em vídeo. 

Articulo-a com a produção de Keneth Anger por meio da não linearidade das cenas 

e da ênfase à força da imagem em detrimento do texto como narrativa. A imagem-

movimento, aliada ao som, exibe semelhança com o videoclipe. Efeitos de câmera 

lenta, desfoques e variação de planos articulam as imagens de forma a transmitir 

certa poesia visual e os personagens representam meu imaginário – tal como ocorre 

na obra de Anger.  

O cinema ficcional também se mostra presente em minhas produções, tanto na 

impressão de realidade proporcionada pelo meio tecnológico utilizado (vídeo) quanto 

pelos “mundos possíveis” dos personagens que crio. Tais trânsitos (entre videoarte, 

cinema, videoclipe) situam meu processo entre as poéticas híbridas, conforme 

Christine Mello: obras que colocam em evidência uma “teia de sentidos capaz de 

produzir infinitas possibilidades criativas” (2008, p. 201).  

A proposição expositivas 

A videoinstalação Universos de Otto foi projetada para a Pinacoteca da Universidade 

Feevale. O centro da exposição é o personagem Otto e suas criações. Projeções em 

vídeo foram realizadas nas paredes do espaço contando a história dos personagens 

Ágata, Sophia e Clara, atribuídos a Otto. A última projeção, que estava em 

destaque, separada das outras, mostrou o escritor, em seu quarto, enquanto 

escrevia as cenas que aconteceram nas outras projeções.  
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Fotografias de Otto e objetos, como abajur, cinzeiro, mesa, cadeira, livros, canetas, 

papéis e dactiloscritos estavam dispostos de forma a sugerir o espaço de trabalho 

do escritor. Uma segunda mesa, similar a de Otto, com canetas, papéis e um abajur 

estava disposta logo abaixo da pergunta Quem é Otto?, adesivada em uma parede 

próxima à projeção do escritor. O espectador pode interagir com a instalação, 

escrevendo seu ponto de vista, o seu personagem, o seu Otto. 

Constituição de cenário: documentos e ficções 

Segundo Jean-François Chevrier (2007), foi com a invenção do documento poético, 

por parte dos surrealistas, que a apropriação se converteu em algo explícito - 

quando imagens anônimas, extraídas de arquivos, começaram a ser reproduzidas 

Com a intenção de dar materialidade à existência de Otto, incorporo à exposição 

objetos, anotações, esboços e outros materiais utilizados no processo de montagem 

dos vídeos, como roteiros dactiloscritos, livros, fotografias e objetos de cena. Esses 

documentos, pertencentes ao universo de criação dos vídeos e de seus 

personagens, são apresentados como vestígios que compõem a materialidade que 

dão origem a essas ficções. Como uma abertura do processo de investigação 

realizado sobre o personagem Otto, os documentos pretendem tornar seu universo 

mais concreto e a existência do personagem mais consistente – na medida em que 

podem reforçar a realidade de sua ficção.  

O videoartista Bill Viola, no trabalho Quarto para São João da Cruz (1983), utiliza-se 

de objetos para compor um cenário. Um cubículo inacessível, montado no centro da 

sala expositiva, contendo uma pequena mesa de madeira em um canto, um jarro de 

metal, um copo d’água e um monitor de quatro polegadas com uma imagem de 

montanhas cobertas de neve (fig. 44). O trabalho retrata a prisão onde São João da 

Cruz (1542–1591) foi mantido por diversos anos, torturado e, ainda assim, em que 

escreveu a maior parte de seus poemas. Uma narração quase inaudível é emitida a 

partir do cubículo, sobreposta pelos ruídos de uma projeção feita na parede ao fundo 

do espaço, onde apresentam-se trêmulas imagens em preto e branco de montanhas 

cobertas de neve, filmadas por Viola com a câmera na mão. A instalação de Bill 

Viola é composta por elementos de vídeo, objeto e som, arranjados para criar um 

cenário ou, como ele diz, “um espaço de quarta dimensão que une a experiência 

cinematográfica de ver com a “sensação de ser” (VIOLA, 1994, p.7). Segundo, Kathy 
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Huffman (in: VIOLA, 1994, p. 8) “quando entramos numa instalação de Viola, nos 

tornamos parte dela, e completamos a obra como um sistema vivo”. 

A videoinstalação, conforme Christine Mello (2008, p.183)“ é associada na 

contemporaneidade a uma poética capaz de traduzir uma rede de conexões 

estabelecidas com o outro, entre o espaço expositivo e o espaço da vida.” (2008, p. 

183). Articula uma relação de percepção e completude por parte do espectador, 

tornando-se uma obra “participativa, em processo, inacabada, que necessita sempre 

do outro para completar-lhe os sentidos.” (MELLO, 2008, p.183). Ainda segundo a 

autora, a videoinstalação se diferencia do cinema clássico e abre novos 

pensamentos em relação ao vídeo, incluindo o ambiente e o corpo do visitante, 

assim causando a imersão do espectador em uma situação que requer trocas para 

completar seu sentido (MELLO, 2008). 

A partir do estudo das produções artísticas e teóricas supracitadas, estabeleço os 

parâmetros de minha obra partilhável, em que o observador é pensado como o 

coautor de Otto. A constituição de cenário com documentos de processo, objetos, e 

imagens que endossam a “existência” do personagem, pretendem atribuir-lhe 

“verdade” e tornar sua experiência mais “real”. 

O observador-autor: ponto de vista e relações de pertencimento 

Cecília Almeida Salles, quando escreve sobre as práticas de criação, afirma que 

elas são conduzidas e relacionadas com o universo de cada indivíduo, onde as 

crenças e gostos de cada um direcionam seu modo de ação. Nisso, cita Chekhov 

que diz: 

Cada um de nós possui suas próprias convicções, sua própria visão 
de mundo, seus próprios ideais e atitude ética perante a vida. Esses 
credos profundamente enraizados e, com freqüência, inconscientes 
constituem parte da individualidade do homem e de seu grande 
anseio de livre expressão. (CHEKHOV, 1986 apud SALLES, 2004, 
p.38) 

As práticas individuais culminam em uma obra específica, assim como em um ponto 

de vista e uma opinião específica. O universo ficcional de Otto apresenta-se como 

uma realidade secretada por meio de imagens, cenários, objetos, vestígios. Esse 
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universo pretende se recriar mediante os diferentes pontos de vista dos 

observadores, mudando de acordo com a vivência de cada um. 

Luiz Zanin (2007), quando escreve sobre o cinema de Jean Rouch (1917–2004) 

observa a forma como o cineasta monta suas histórias baseadas na cultura africana. 

Os documentários fictícios de Rouch eram, desde sua concepção, considerados 

como tal, pois o realizador tinha consciência de que não registrava a “realidade”. 

Zanin (2007) cita o filme Jaguar (1954) em que Rouch tentou acompanhar a 

migração de jovens do Níger para a Costa do Ouro, hoje Gana. Por ser difícil 

registrar esse processo como um documentário, decide rodar uma ficção. Por quase 

um ano, captou imagens, em sua maioria sem som, de “personagens” que escolheu. 

Com o material montado, pediu às pessoas que tinha seguido durante aquele 

período, que narrassem e comentassem o que estavam assistindo.  

O ponto de vista dessas pessoas sobre o que estavam vendo conduziu a história e o 

filme gerou um evento particular para cada espectador, provocando situações de 

identificação e de distanciamento, simultaneamente. O mesmo acontece com o 

Universo de Otto. A fantasia de cada um sobre ele faz com que coexistam diferentes 

argumentos, ideias diversas sobre quem seria esse personagem (e como se 

relaciona às demais personagens). A interpretação de cada espectador em relação 

ao Universo de Otto provavelmente será o reflexo de suas próprias vidas, de seus 

próprios personagens e fabulações individuais. Os pontos de vista dos observadores 

poderão sobrepor-se à ilusão da ficção, como camadas de significado. Otto deixa de 

ser apenas um personagem e passa a ser o reflexo da imaginação de cada um que 

o observa. 

Considerações finais 

Ao reunir os trabalhos pertinentes a esse processo de criação e analisá-las no 

decorrer das linhas desta pesquisa, percebi que, desde o início, já criava os 

primeiros personagens, mesmo sem ter clara essa intenção. Do caos ao cosmos, 

entendi que tudo se transforma e que as criações surgem com certa autonomia. E é 

por meio dessa independência que cada trabalho apresenta que exponho a 

estranheza que me tomou ao tentar definir no texto em que consiste cada vídeo, 

sessão fotográfica ou personagem. Isso porque eles se definem de acordo com 
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quem os vê e não de acordo com meu propósito ao produzi-los. Eles se narram aos 

olhos do outro, sem fórmulas, sem enredo exato. Foi dessa liberdade que Otto 

nasceu. Emergiu sozinho a partir daquilo que era uma série fotográfica e um vídeo. 

Na medida em que as novas configurações da poética se estabeleceram, tornou-se 

possível um melhor entendimento do que se trata o trabalho e suas questões frente 

à teoria estética. Entendi, a partir de leituras e análises de teóricos e artistas que 

fundamentam suas produções no estudo da imagem e da obra como um processo 

vivo, que minha produção se trata de um processo híbrido, que mescla videoarte e 

cinema numa exposição não linear de personagens possíveis. Otto, como os demais 

personagens, figura em obras desenvolvidas com essa mistura de interesses e 

referências. 

No deslinde desta pesquisa percebo que o expectador olha para a criação e a 

absorve a sua maneira, de acordo com as próprias experiências. Assim, a obra 

deixa de se confundir com o artista e passa a se confundir com quem a vê. Como 

conclusão da pesquisa desenvolvida, acredito que este trabalho está em constante 

transformação e é apenas o primeiro capítulo de diversas histórias reunidas em um 

personagem - nós mesmos (Otto). Pretendo continuar desenvolvendo a produção 

em vídeo, explorando seus limites como linguagem e refletindo sobre os encontros 

entre criador e criatura, autor-observador e obra como processo, por meio dos 

resultados que se apresentarem. 
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