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RESUMO 
Discutem-se os conceitos de verdade e interpretação de acordo com a teoria desenvolvida 
pelo filósofo italiano Luigi Pareyson e, para tanto, parte-se da ideia de delírio poetizada por 
Manoel de Barros com o intuito de demonstrar as articulações com os pensamentos artístico 
e científico, suas diferenças e necessidades e a urgência em reavaliar a pesquisa em artes 
desenvolvida no seio acadêmico, declarando que a maior contribuição do artista é o 
delirium. 
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ABSTRACT 
The concepts of Truth and Interpretation are discussed according the theory of the Italian 
philosopher Luigi Pareyson and, therefore, we begin with the Manoel de Barros´s delirium 
idea to demonstrate some articulations between the artistic and the scientific thoughts, its 
differences and needs, besides the urgency of reassess the research in arts practiced on the 
academy, declaring that the biggest contribution of the artist is the delirium.  
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No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 
A criança não sabe que o verbo escutar não funciona  
para cor, mas para som. 
Então se a criança muda a função de um verbo, ele 
delira. 
E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 
nascimentos —  
O verbo tem que pegar delírio 
(BARROS, 2009, p.10) 

Quando adolescente deixei o delírio em troca da norma. Acredito ser este um 

caminho inevitável para pessoas ordinárias como eu. Em minha casa havia a 

coleção completa da Enciclopédia Mirador. Nela estava o descomeço, pois o 

começo sequer recordo quando o esqueci. Nestes livros, aos quais eram 

adicionados a cada 365 dias o chamado ‗livro do ano‘ – volume que trazia as 

atualizações do período histórico anterior ao ano vigente –, estavam inscritos, como 

se costuma pensar e ensinar, a verdade. Hoje sei da riqueza em retornar a origem, 

ao começo, ao delírio que, etimologicamente, nada mais é do que fazer o movimento 

de o arado deixar o sulco, escapando dessa cavidade. Ocorre então a perda da 

função prática do equipamento e é aí que se instauram todas as discussões 

pertencentes à nossa sociedade ocidental sobre a técnica, o método e a 

experimentação; sobre o modo de se pensar cientificamente e sua separação da 

atividade artística; sobre como um arado deve ser utilizado e sobre como um arado 

pode ser usado. A Enciclopédia Mirador – como exemplo não definitivo e não 

absoluto – representa, dentro deste ensaio, a imagem moderna que temos da 

ciência e, consequentemente, da ideia de progresso. Representa, também, o modelo 

adequado a um pensamento chamado científico. Essa imagem da ciência, como 

afirma Rossi (2000), vem à tona na Europa entre a segunda metade do Séc. XVI e o 

final do Séc. XVIII; e é exatamente a tentativa por anular, mesmo que bebendo de 

suas fontes, a visão mágico-hermética daqueles Séculos anteriores que desde a 

Renascença (Séc. XV ao XVII) expurga a figura do sábio e, nos primeiros anos do 

Séc. XVII até o final do Séc. XIX construiu, em benefício de uma verdade agora 

elaborada a favor do acúmulo do conhecimento, da constatação de um progresso 

que favoreça o avanço do saber, um fundo comum dentro dos mais diversos 

programas científicos. Nota-se, portanto, a separação entre técnica (ciência) e 
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crença (magia) – nesta última rubrica certamente encontrava-se incluída as artes, 

com exceção, ao menos se pensou assim durante um bom tempo, para a fotografia 

e o cinema – e o surgimento do chamado progresso cumulativo. Mesmo que a 

História nos conte que esta separação não é definitiva, assistimos à sua anunciação 

e gradativa consolidação que ainda respinga no Século XXI. 

É oportuno recordar, já que falamos em história, a empresa khuniana¹ realizada em 

defesa de um novo olhar acerca do sistema historiográfico científico visto que, para 

ele, a história da ciência necessitava urgentemente de uma revisão capaz de 

fornecer uma transformação sobre o conceito mesmo de ciência, existente durante 

todo o Século XX, e tentando não ser derrotista, necessita também hoje. Talvez 

ainda estejamos em busca da nossa revolução, ou simplesmente não sabemos 

enxerga-la porque estamos mergulhados na norma, sem conseguir fazê-la delirar. 

Ou, como nos adverte Giorgio Agamben, não somos contemporâneos por 

justamente enxergamos apenas as luminosidades, aquilo que se dá a ver, enquanto 

o escuro anda de mãos dadas com o delírio. ―Contemporâneo é aquele que mantém 

fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro‖ 

(AGAMBEN, 2009, p.62). 

A fotografia, como a nova descoberta do Século XIX, vestida com sua indumentária 

moderna, com seus preceitos científicos e com sua natureza mecânica não poderia 

oferecer outra coisa aos videntes que não a própria realidade e, por conseguinte, a 

verdade nua e crua, dada sua imparcialidade na obtenção do resultado. Esta era a 

‗propaganda‘ associada à fotografia. Tantos foram os defensores da imagem como 

um recorte da realidade até finais do Século XIX: ―elas não podem ser chamadas de 

cópias da natureza, porque são porções da natureza mesma‖ (MORSE, 1840); ―a 

prática da arte, como ela existe hoje, será em pouco tempo aniquilada‖ (TALBOT, 

1839). Os vários entusiastas da época, para quem a fotografia era a própria 

realidade, não enxergavam o potencial poético inscrito no equipamento e em sua 

técnica. Nesse sentido, ao olharmos um lado ‗b‘ da história da fotografia², àquele 

distante dos discursos do mecanicismo e da cientificidade do meio, mas interligado 

ao fazer artístico, é notória a existência de inúmeros arados fora de seus sulcos, 

demonstrando como eles podem ser usados e, ao mesmo tempo, desobedecendo à 

rigidez do pensamento pré-moldado e o funcionamento do próprio equipamento.  
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Dentre tantos exemplos, proponho tratar apenas de dois porque neles existe um 

delirium exemplar.  O primeiro, ‗Self-portrait as a drowned man’, realizado em 1840, 

de autoria de Hippolyte Bayard (1801-87) e o segundo, chamado ‗two ways of life‘, 

produzido em 1857, de Oscar Gustav Rejlander (1813-1875). Bayard, neste capítulo 

da história, faz a fotografia delirar. Ele se autorretrata como um homem afogado e, 

portanto, morto. Rompe com todas as normas da criação do mecanicismo fotográfico 

e expõe, diante do mundo, um verdadeiro fotográfico diverso e inovador. Ele faz 

chacota do documento, do valor absoluto da imagem fotográfica e usa o instrumento 

a seu favor, como demonstrará Flusser em sua ‗Filosofia da caixa preta‘ quase um 

século depois. Rejlander, por sua vez, sobrepõe cerca de 32 imagens para compor 

uma única fotografia. Esse trabalho apresenta uma alegoria que fala do vício e da 

virtude e, devido as suas proporções, seria impossível construí-la, naquele tempo, 

com uma única exposição. Qual porção da natureza mesma estão contidas nessas 

imagens? Eles, ao contrário de muitos outros, enxergaram no seu tempo não 

apenas a luz, mas o escuro.  

Não se trata de discutir o caráter de aproximação com a pintura ou as relações da 

fotografia com as chamadas, antigamente, de Belas Artes; mas sim demonstrar 

como a verdade e a realidade não são categorias absolutas. Não na fotografia e, 

destarte, não na arte. Rejlander, tal qual Bayard, opera um delírio no fotográfico e na 

imagem em nome do processo criativo, ou simplesmente, é contemporâneo. ―Por 

mais paradoxal que possa parecer, o verdadeiro é uma produção mágica. [...] O 

documento precisa menos de semelhança, ou de exatidão, do que de convicção‖ 

(ROUILLE, 2009, p.62). As origens da história da fotografia demonstram essa magia. 

Poderíamos então estar dispostos a refazer o caminho ao passado e recuperar a 

magia? A proposta da criação artística sempre foi ter ao seu lado um toque de 

mágica, mesmo quando falamos da mais pura abstração, da mais enfraquecida 

imagem que a vanguarda artística possa ter estruturado ao longo de seus 

desdobramentos. Diante disso, pela criação artística, é dado perceber uma realidade 

múltipla, uma ficção constituinte da realidade, e não fora ou contrária a ela. Eles 

fizeram da fotografia, do fotográfico e do pensamento ao redor dessa descoberta, 

um começo. Desinventaram não somente as regras do jogo, mas também a imagem 

ao inaugurarem um caminho impensado pelos demais. Eles oportunizaram, aos dias 

de hoje, usar a fotografia para além de seu próprio idioma.  
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Desinventar objetos. O pente, por exemplo. 
Dar ao pente funções de não pentear. Até que 
ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou 
uma gravanha. 
Usar algumas palavras que ainda não tenham 
Idioma. (BARROS, op. cit., p.09) 

Com a vida é feita de conflitos, temos outro elemento carente de delineação: a figura 

do artista na academia. Melhor dizendo, do nomeado artista pesquisador. Este 

binômio apresenta um descomeço, pois oferece uma visão reducionista do próprio 

artista: o fato de a palavra ‗pesquisador‘ ser usada como adjetivo por extensão ou de 

qualificação profissional, permite ao artista estar inserido dentro do campo 

denominado científico; sendo apenas artista ele não poderia frequentar a academia, 

escrever artigos, produzir uma dissertação ou uma tese. A semântica determina e 

normatiza o valor e a carga da estrutura de um vocábulo, apresenta sua acepção e 

define seus contornos e aplicações. Essa é a verdade da língua, de uma língua de 

descomeços. Mas não a verdade do artista, o qual operará definitiva e 

vigorosamente com o intuito de fazer a pesquisa delirar. Para citar tres exemplos de 

como a contribuição do artista para as ciências humanas proporciona uma 

contestação dos limites do absoluto pode-se ver/ler os trabalhos: ‗A de arte – a 

coleção Duda Miranda³‘ (2003) de Marilá Dardot, realizado no Programa de Pós-

Graduação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

pesquisa na qual a artista cria este personagem conceitual que é um colecionador 

de arte; a própria artista, com ajuda de Duda e Matheus Rocha Pitta, executa os 

trabalhos da coleção como citações de trabalhos de outros artistas e faz algumas 

exposições de sua coleção, participando inclusive da 27ª Bienal Internacional de 

Arte de São Paulo. ‗A fotografia em quatro atos: narrativas improváveis sobre a 

imagem e sua feitura‘ (2013) de minha autoria, tese defendida no Programa de Pós-

Graduação em Artes do IA-Unicamp, dentro da qual desenvolvi um corpo textual 

pensado como obra de arte em conjunto com as imagens produzidas. As quatro 

séries de trabalhos executados contam com diferentes formas de narrativas 

capitulares e desobedecem, inclusive, a algumas normatizações acadêmicas 

recomendadas. Isto porque acredito ser possível profanar, no sentido declarado por 

Agamben (2009) quando fala dos dispositivos, estes produtos normativos, tornando-

os um começo a favor do trabalho do artista e não um descomeço, um verbo sem 

flexão, sem vida. E, por fim, ‗Art Book – a construção de uma enciclopédia de 
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artistas‘ (2014) de Bruno Moreschi, dissertação realizada no Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas, onde o autor 

cria todos os 50 artistas e suas respectivas obras constantes no volume dissertativo.  

Nestas pesquisas citadas, as estruturas institucionais da arte e da academia são 

colocas em xeque com o fazer criativo, fazendo-as delirar. A importância desses 

trabalhos reside não exatamente na contestação ou revolta, mas antes no 

requerimento de uma liberdade necessária ao processo criativo, de uma 

metodologia adequada ao fazer singular e irrepetível de cada pessoa, de um modo 

particular e único de interpretar o mundo para nele existir. Abramos um parêntesis 

neste momento para retirar quaisquer plicas existentes acerca do modo como 

usamos a palavra delírio. Como mencionado antes, em sua raiz etimológica, esta 

palavra traz consigo a ideia de um movimento diverso ao solicitado. Na pior das 

hipóteses o delírio não cumpre sua função pré-determinada, ou seja, se faz como 

começo; e, na melhor, abre um manancial de possibilidades ainda não 

experimentadas, criando sua própria língua – outro ponto relevante sobre as 

pesquisas supramencionadas. Criar uma língua particular – e não estéril e universal, 

incapaz de comunicar – cuja gramática seja um descomeço e com habilidades para 

nascimentos e não reproduções deveria ser intrínseca a pesquisa artística. 

Diferentemente do sentido aceito pelos dicionários comuns, delírio significa uma 

tentativa de ascender à verdade que é, por natureza, inexaurível, pois delirar 

significa, aqui, participar da interpretação.  

A interpretação é uma atividade que tem como objetivo formular uma 
imagem de um objeto determinado, de modo que ao final do 
processo imagem e coisa coincidam, embora mantendo o objeto em 
questão em sua determinação própria. O que quer dizer que a 
interpretação é sempre interpretação de algo e, ao mesmo tempo, 
feita por alguém. (OLIVEIRA, 2008. p.58) 

Constata-se então que, se deliro o objeto sou também delirado. Importa depreender 

delírio e interpretação assumindo todos os espaços da criação, tanto o objeto criado 

quanto a pessoa criadora. Portanto, se deliro a coisa e por ela sou delirado, ao 

interpretá-la, interpreto a mim mesmo nela/por ela. Esta reciprocidade inexaurível é 

a chave para alcançar a verdade. De acordo com Pareyson (2005. p.168) ―sem 

verdade, a razão se torna pura expressão ou mera técnica; o que significa que 

permanece prisioneira da estéril antítese de racionalismo e irracionalismo‖.  
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Para chegar à verdade é indispensável reunir alguns aspectos apresentados por 

Pareyson e toma-los no sentido de esclarecer as relações entre verdade, origem e 

interpretação. Em seu livro ‗verdade e interpretação‘, o autor expõe de modo 

sistemático e profundo as inúmeras trocas destes dois conceitos, navegando pela 

história, ideologia e filosofia. Dentre os aspectos expostos no livro irei me deter 

àqueles capazes de configurar uma compreensão adequada aos argumentos 

utilizados para a discussão aqui empreendida. Em primeiro lugar, o autor demonstra 

que a reivindicação da verdade é constitutiva do pensamento – portanto ontológica e 

originária –, e por isso, torna-se indispensável a toda elaboração humana – quer 

esta ação seja de ordem teórica, portanto textual, ou concernente a práxis, portanto 

ação; sobretudo quando se sabe notar a unidade existente entre estes dois polos. 

Tem-se, assim, que a ação sem verdade é o praxismo e a razão sem verdade o 

tecnicismo (ibidem, pp.02-03). No intuito de nos liberar desse equívoco o autor cria 

as categorias de pensamento expressivo e pensamento revelativo, derivando-as, 

segundo ele, do conceito de interpretação: 

O ponto central do pensamento que proponho é aquela solidariedade 
originária entre pessoa e verdade, na qual consiste a essência 
genuína do conceito de ‗interpretação‘. [...] De tal conceito de 
interpretação, extraí a ideia fundamental deste livro, ou seja, aquela 
distinção entre pensamento expressivo e pensamento revelativo, que 
convida a restituir o pensamento a sua originária função veritativa 
contra a instrumentalização a que o submetem o tecnicismo e o 
ideologismo atuais. (Ibidem, p.05) 

O pensamento expressivo é caracterizado pela ausência de verdade, pois sua busca 

é mero produto histórico; preocupa-se em ter a história e, assim renuncia à origem e 

se torna tão somente ‗uma simples expressão do tempo‘. Já o pensamento 

revelativo almeja a verdade, quer ser a história, quer proporcionar à verdade uma 

revelação irrepetível, sem, contudo, abandonar o aspecto expressivo. No 

pensamento revelativo, expressão e revelação caminham pari passu. A 

solidariedade entre a pessoa e a verdade é o lugar donde brota a verdade. A 

expressão está contida na revelação, daí a habilidade do pensamento revelativo ser 

àquele capaz de, ao mesmo tempo, exprimir e revelar; exprimir a pessoa ao revelar 

a verdade e revelar a verdade ao exprimira pessoa: 

o pensamento que parte desta solidariedade originária entre pessoa 
e verdade é, ao mesmo tempo, ontológico e pessoal, e, por isso, 



 
 

 
GATTI, Fabio. Verdade como origem, delírio como interpretação, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2043-2055. 

2050 

revelativo e também expressivo, isto é, exprime a pessoa no ato de 
revelar a verdade e revela a verdade na medida em que exprime a 
pessoa, sem que nenhum dos dois aspectos prevaleça sobre o outro. 
(Ibidem, p.10) 

Em todos os campos de ação do homem pode ocorrer o pensamento revelativo, ele 

não é exclusivo à classe artística. Pareyson considera toda operação humana capaz 

de atingir a verdade. A diferença entre aquilo que comumente denominamos 

verdade científica está mais voltada para seu valor, ou seja, seu grau de 

importância, e não relativo à sua natureza. Pois a natureza da verdade é irrepetível, 

caminha em conjunto com a expressão e a revelação, é originária com a 

interpretação que é inexaurível. ―A natureza da verdade é ser inexaurível, e por isso 

mais instigante e satisfatória, mais origem que objeto, mais orientação que 

descoberta: colhê-la nessa sua inexauribilidade significa, precisamente, colhê-la 

toda‖ (Ibidem, p.184). Atribuiu-se, de modo genérico e coletivo, um valor absoluto à 

verdade científica, uma importância incontestável e determinante e, como 

consequência, se olha para a capacidade artística⁴ do homem como despreocupada 

com a verdade. Dois equívocos gigantescos diante das revelações ocorridas ao 

longo do último século (recorte temporal para não causar generalizações 

desnecessárias). Para ponderar sobre a ciência basta verificar a revolução gerada 

pela física quântica e seus desdobramentos sobre tantos pressupostos 

considerados, anteriormente, imutáveis; no caso artístico tem-se, não apenas com 

as vanguardas e suas reverberações prevalecentes até os dias de hoje, mas 

também os rompimentos executados pela arte relacional a partir dos anos 1990 e o 

crescente número de manifestações conviviais no seio das artes. 

No pensamento revelativo, a verdade reside mais como fonte e 
origem do que como objeto de descoberta. Assim como não pode ser 
revelação da verdade aquela que não é pessoal, também não pode 
ser verdade aquela que não é colhida como inexaurível. Somente 
como inexaurível a verdade se confia à palavra que a revela, 
conferindo-lhe uma profundidade que nunca se deixa nem explicitar 
completamente nem totalmente esclarecer‖ [Isto ocorre porque] no 
pensamento revelativo, ..., o explícito é, de tal modo significante, que 
nele se adverte claramente a presença de uma fonte inexaurível de 
significados: compreender significa interpretar, isto é, aprofundar o 
explícito para nele colher aquela infinidade do implícito que ele 
próprio anuncia e contém. (Ibidem pp.11-12 e 17) 

A verdade é fonte e origem porque vem da/com a pessoa, de sua pessoalidade 

irrepetível. A verdade é inesgotável em sua interpretação e, por isso mesmo, 
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delirante, visto que em sua inexauribilidade não se fecha na regra, mas é aberta e 

fechada ao mesmo tempo: 

somente porque a pessoa é, ao mesmo tempo, relação consigo 
mesma e abertura ao outro, é que Pareyson pode afirmar que o eu 
escapa do caráter subjetivista ou intimista, que lhe atribuem as 
outras teorias personalistas, que resolvem todas as relações na 
interioridade do homem. Em outras palavras, o eu se constitui como 
sujeito e objeto da indagação (consciência de si e reflexão sobre si), 
por não ter que se subordinar a uma realidade supra-individual – o 
que negaria a personalidade humana –, nem resolver em si tudo o 
que entra em contato – o que significaria cair em um subjetivismo. 
(OLIVEIRA, op. cit., p.69) 

Acredito ser crucial depreender que a verdade não está no objeto, no caso da 

recepção; mas também está nele e na pessoa no caso da criação, porquanto artista 

e obra são unívocos e possuem sua própria língua. O pensamento revelativo 

caracteriza-se por caminhar ao lado do expressivo, pois não pode revelar a verdade 

sem coloca-la no tempo, na história (na pessoa), mas não pode apenas fazer isso 

sob o risco de perder-se da verdade. Na busca pela verdade este pensamento 

mostra o explícito, mas tão importante quanto ele é o aspecto implícito de sua 

formulação, pois através do aprofundamento do visível se chega ao invisível que, 

por sua vez, é inesgotável porque a interpretação, originária com ele, não tem como 

se esgotar na infinitude, daí apresentar um aspecto de alteridade, pois cada pessoa 

interpretará de acordo com sua pessoalidade histórica, conferindo portanto à 

verdade sua característica de ser irrepetível e singular. Se a verdade for apenas um 

recorte ideológico, não é verdade, porque se esqueceu da revelação para ser 

apenas expressão de desejo; se a verdade apresentar-se apenas no explícito, já não 

é verdade porque passou a ser expressão de um dado, uma informação; se a 

verdade mostrar-se, ao contrário, plena de sua complementaridade entre teoria e 

práxis, alimenta seus laços originários com a interpretação e, portanto, com a 

pessoalidade do ser, e pretende aprofundar seus aspectos implícitos pois neles 

reside sua inexauribilidade, aí sim estamos diante do pensamento revelativo. 

Podemos então dizer que a verdade é um delirium inesgotável, pois só se pode 

requerê-la como interpretação. O caminho para a verdade é aquele da ação, do 

fazer continuum. Em Pareyson, o pensamento revelativo só existe enquanto é 

realizado; ou seja, é a sua realização que confere a possibilidade de interpretação 

inesgotável e o torna infinito na participação da pessoa pela busca da verdade. Só 
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se revela enquanto se interpreta. ―Não se pode pensar sem ao mesmo tempo agir e 

formar‖ (PAREYSON, 1993, p.24) e, por conseguinte, não se pode pensar sem 

interpretar, e não se pode interpretar sem ‗pegar delírio‘.  

Sendo a verdade encontrada e vivida no fazer, é impraticável a apropriação gratuita 

e impensada de metodologias oriundas de campos não alimentados pelos mesmos 

propósitos, ou seja, emprestar da ciência métodos que lhes são próprios, modifica-

los e aplica-los às artes pode direcionar ao tecnicismo ou ao praxismo e, portanto, 

gerar o afastamento da verdade do artista. Cada produção humana deve sempre ser 

considerada numa mescla entre a intelectualidade e o exercício do fazer, pois é essa 

unidade entre teoria e práxis o único meio capaz de promover uma adequada 

interpretação e fornecer os elementos necessários para atingir o delírio. É sabido 

que algumas metodologias, algumas bastante difundidas no meio artístico, ao invés 

de promoverem a busca pela verdade tornam os trabalhos grandes equívocos. Claro 

que existem bons exemplos, como os artistas cinéticos, cujos preceitos vieram da 

matemática e física, e eles promoveram uma verdadeira revolução dos próprios 

sentidos numéricos para fazer-nos, a nós e a si mesmos, delirar. Mas, a exemplo do 

que chamamos, muitas vezes, de hibridismo em artes, existe um hiato, pois o 

empréstimo do termo e sua aplicação como método são rasos. Como seria o híbrido 

de uma pintura? Ou de uma fotografia? Ou de um vídeo? Seria apenas e tão 

somente misturar objetos de técnicas diferentes? Nesse procedimento então existira 

outra espécie de pintura, de fotografia, de vídeo?  Por sorte, alguns artistas operam 

com este conceito assertivamente, como Eduardo Kac, Orlan e Phillip David 

Stearns. Em seus trabalhos o conceito de híbrido é levado a bom termo, eles 

produzem objetos prenhes das características de seus formadores, mas diverso 

deles.  

Kac cria a flor chamada Edunia (parte do trabalho Natural History of the Enigma, 

2003-2008), uma espécie da família das petúnias cuja coloração vermelha foi 

definida pela molécula de seu DNA sanguíneo. Inexiste, no mundo, outra flor com tal 

coloração. Orlan, ao modificar seu corpo e fazer dele sua própria obra, o hibridiza 

com a história da arte, a biotecnologia e a ética; ao configurar, por cirurgias 

plásticas, um rosto de feições múltiplas desde a década de 1990, ela dissolve a 

fixidez de sua própria identidade e constrói em si mesma, outra. Em Stearns, 
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especificamente em fragmented memory (2013), ve-se a hibridização entre ciência 

da computação, design têxtil, fotografia e visualização de imagens. Sua obra se 

apresenta como um tecido abstrado, formado e tramado industrialmente, 

reorganizando os códigos de todas essas áreas para resultar em uma trama tão 

mista que é impossível encontrar uma técnica, na qual estão inscritos, visivelmente, 

a diluição das fronteiras destas áreas no produto artístico. Para pensar a fotografia 

(se é que atualmente podemos distinguir as atividades artísticas por suas técnicas), 

pode-se visitar o catálogo da exposição What is a Photograph?, produzida e exibida 

pelo International Center of Photography em 2014, na cidade de Nova Iorque. Neste 

livro estão os registros, visuais e textuais, sobre a multiplicidade do campo 

fotográfico – assinalado no início deste artigo – e alguns casos onde se nota a 

existência de imagens híbridas, pulsando entre pintura, escultura e vídeo, mas ainda 

fotográficas.  

Pensar revelativamente é necessário no cenário atual, mas precisa-se urgentemente 

parar de se produzir um chamado ‗conhecimento‘ quando ele está desprovido de 

verdade, de interpretação, de origem, de delírio. Verdade e interpretação, unidas, 

nos oferecem o delirium.  

A revelação da verdade, enquanto interpretação pessoal dela, é ato 
originário de liberdade, e não existe ato de liberdade mais originário 
do que a própria decisão pelo ser. [...] não se trata de re-conhecer 
um objeto definido, mas de determinar uma presença sem figura, o 
que coloca o homem ante a responsabilidade de formular 
pessoalmente a verdade. (Ibidem, p.117) 

Esta é, a meu ver, uma posição cara aos artistas. Ao menos aos que eu conheço 

pessoalmente. Quando Pareyson fala não se tratar de re-conhecer uma definição, 

ele o diz no sentido da impossibilidade de permanecer no campo das aparências 

exclusivamente, naquele do visível aparente, dos signos visuais explícitos. A estadia 

na análise de tais elementos não corrobora para a revelação da verdade, estes 

signos podem ajudar na elaboração do pensamento quando, e somente quando, a 

pessoa interpretar de modo a enxergar alí o não-visível, ou para usar o termo de 

Agamben, o escuro. Apenas assim será possível ascender à verdade. Se se 

permanece na luz, pensa-se expressivamente, mas lá onde está a presença sem 

figura, a luz não atinge, e lá há revelação da verdade. É urgente aprender a ler as 

imagens, ler os textos, ler a luz para neles encontrar os seus próprios escuros. 
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Precisa-se reescrever a gramática sobre a qual nos baseamos atualmente, 

revelando-a.  

Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas 
leituras não era a beleza das frases, mas a doença 
delas. 
Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, 
esse gosto esquisito. 
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. 
-Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, 
o Padre me disse. 
Ele fez um limpamento em meus receios. 
O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença, 
pode muito que você carregue para o resto da vida 
um certo gosto por nadas. . . 
E se riu. 
Você não é de bugre? - ele continuou. 
Que sim, eu respondi. 
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em 
estradas -  
Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas 
e os ariticuns maduros. 
Há que apenas saber errar bem o seu idioma. 
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de  
agramática.‖ (BARROS, op.cit. p.38) 

Ao contrário do que pensam os próprios artistas quando na academia, pesquisando 

seus fazeres, não se deve sucumbir ao protocolo sem questioná-lo, porque ao 

interroga-lo pode ser possível enxergar suas porções não iluminadas e, por isso, 

seus desvios para, como disse o Pe. Ezequiel, errar bem o seu idioma. Portanto, a 

mais preciosa contribuição realizada pelo artista é a possibilidade à pesquisa, à 

academia e à comunidade científica de realizarem nascimentos, de delirarem. 

 
 
Notas 
¹ No livro ‗A estrutura das revoluções científicas‘. 

² Para saber mais sobre como esteve presente na historiografia da fotografia todo o ideário moderno e os 
preceitos do progresso cumulativo desde seu descobrimento e durante seu desenvolvimento ver o artigo 
intitulado ―Considerações sobre a história da fotografia sob uma perspectiva kuhniana‖, publicado na Revista 
Studium nº36, disponível em http://www.studium.iar.unicamp.br/36/5/. 
³ Publicado como livro de artista em 2007 sob o nome ‗A coleção Duda Miranda‘. 
⁴ Refiro-me especificamente às linhas de pesquisa em processos criativos ou poéticas visuais e, portanto, ao 
trabalho efetivo dos artistas no seio acadêmico. 
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