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RESUMO 
Das múltiplas técnicas e conceitos presentes na produção artística atual, surgem estruturas 
poéticas que incorporam ações e escolhas oriundas do Ser. A partir desta premissa, este 
artigo aborda reflexões sobre mitos, memórias e processos criativos que incorporam 
estados de consciência cultural e possíveis transbordamentos acionados pela imaginação e 
ressignificação de códigos presentes nos hábitos e ações cotidianas. Para tanto, serão 
considerados, como premissa desta discussão, alguns resultados obtidos nas pesquisas 
artísticas realizadas pelos autores deste artigo, nas quais os principais elementos 
norteadores são os processos de tranformação da matéria e a ideia de ressignificação do 
conhecido e incorporações do desconhecido nas práticas artísticas contemporâneas.  
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ABSTRACT  
Of the multiple techniques and concepts present in the artistic production, there are poetic 
structures that incorporate actions and choices from the Being. From this premise, this article 
approaches reflections about myths, memories and creative processes that are in harmony 
with states of cultural awareness and possible overflows triggered by the imagination and 
resignification of the codes present in everyday habits and actions. Therefore, As a premise 
of this discussion, some results obtained from the researches carried out by the authors of 
this article, in which the main guiding elements are the processes of transformation of the 
matter and the idea of resignification of the known and incorporations of the unknown in the 
contemporary artistic practices. 
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As invenções que a humanidade vem acumulando ao longo da sua história parece 

recorrer a um estado primordial a cada avanço tecnológico ou cultural, pois 

acreditamos que o Ser mantém algumas estruturas pertinentes à sua natureza 

sensível e racional. O tema central do 26° Encontro Nacional da Associação dos 

Pesquisadores em Artes Plásticas corrobora para a identificação de estudos que 

estabelecem relações com a dinâmica do conhecimento e suas contribuições para o 

alargamento do pensamento sobre o que vivenciamos e imaginamos. Dessa 

maneira, “memórias e inventAÇÕES” são como incorporações presentes nas 

práticas e reflexões existentes nos processos artísticos que buscam por métodos e 

estratégias para dar visibilidades ao incorpóreo. 

Ao tomarmos o corpo como lugar de acontecimentos físicos e imateriais, verificamos 

que sua existência torna possíveis as experiências e, por conseguinte, 

sobreposições de memórias capazes de nos conduzir a outros lugares, aqueles 

considerados de difícil acesso ou identificados como transcendentais, onde é 

necessária uma espécie de iniciação ou preparação para uma conexão com o 

extracorpóreo.  

Para Denize Sant’Anna, por exemplo, o corpo pode ser entendido como um lugar de 

passagens, pois “... um corpo tornado passagem é, ele mesmo, tempo e espaço 

dilatados. O presente é substituído pela presença. A duração e o instante 

coexistem...”. (SANT’ANNA, 2001, p.105). Nesse sentido, podemos considerar a 

memória como agente responsável pelo trânsito entre o vivido e nossa capacidade 

de imaginação. Criamos coisas, aprendemos com as experiências em nosso corpo e 

construímos outros “corpos” para dar visibilidade às nossas ideias. 

Os atos e ações experimentadas por nós, que identificamos nas performances 

produzidas pelo corpo ou nas resultantes de transformações materiais, nos levam ao 

contato com o desconhecido, mesmo quando já visto em imagens. Assim, a cultura 

material ou imaterial são peças fundamentais para o reconhecimento da nossa 

existência, criação e interpretação das histórias que conhecemos. Com isso, nosso 

cotidiano é conduzido por regras que estão entre o ciclo vivencial ao qual 

pertencemos e aquele que surpreende nossa compreensão e nos põe em estado de 

alerta. Ou seja, aquele que está relacionado com o intervalo entre o nascimento e a 

morte, onde muita coisa pode acontecer.  
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São muitas perguntas que fazermos durante nossa existência, contudo, existem 

tantas outras que estão aquém e além desse período. Os mitos, em seu favor, 

procuram nos posicionar diante desse intervalo e faz surgir o que identificamos na 

religião ou na arte. Os artistas se posicionam bem aí, como um equilibrista que 

estuda movimentos para romper dificuldades e criar novas ações e interpretações. 

É certo que os dias dos artistas começam rodeados de 
regularidades, são regras consagradas que ocultam, na sua malha 
de coerência lógica, um ainda por vir – ainda não descrito, ainda não 
codificado – que, quando aflora em sua mente, rompe a muralha 
deste castelo culturalmente consagrado. A sua mente, assim agindo, 
liberta-se da tirania dos esquemas rígidos e superprecisos, de seus 
enrustidos preconceitos e axiomas secretos. Ela é levada a 
reaprender e adquirir uma nova inocência do olhar e da fluidez do 
pensamento. (LAURENTIZ, 1991, p.57-58) 

Paulo Laurentiz nos faz pensar sobre a especificidade do pensamento criativo, pois 

este se dá em meio a uma teia de relações, nas quais podemos desfazer e 

reconstruí-la em outras estruturas. Agora libertária. Contudo, existe uma espécie de 

lei do retorno, na qual os mitos nos conduzem às experiências inexplicáveis, no qual 

“... o presente repete o imperfeito como os homens redobram os deuses...”. 

(DURAND, 2002, p.283). As religiões e ações culturais agem de maneira direta ou 

indireta nos processos artísticos, pois se pensarmos que somos sujeitados a tudo 

que ocorre ao nosso redor, sabemos que nosso imaginário estará sempre se 

alimentando de dados que influenciarão as nossas decisões e condutas. Assim, os 

mitos existentes nas religiões, e aqueles construídos pelas sociedades, são 

elementos que aportam características do indizível e que alimentam nossas 

perspectivas e ações artísticas. 

Artistas como Ai Weiwei, Anish Kapoor e Bill Viola, por exemplo, trabalham num 

trânsito entre o mito e a realidade vivida. Suas estratégias perpassam a 

materialidade, processos de transformação e transfiguração dos mitos e imagens 

existentes nos valores sociais e religiosos. Ao perceber fissuras que emanam 

desses processos, esses e muitos outros artistas contemporâneos criam sistemas 

que põem em xeque alguns valores simbólicos consolidados pela história e hábitos 

adquiridos por nós. 



 

FILHO, Mário Vasconcelos dos Santos; REIS, Luisa Magaly Santana Oliveira; SANTOS, Eriel de Araújo. 
Visualidade do sutil, incorporações e ressignificações nos processos artísticos atuais, 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.3190-3201. 

3193 

Entendemos aqui como mito, não somente aquele consagrado nos fatos e ações 

presentes em ritos e ações culturais ou religiosas, mas também na crença de uma 

reorientação dos conceitos e teorias advindas de conhecimentos preexistentes e sua 

possível atualização através de processos de criação e apresentação em artes.   

A crença num retorno às condições sociais e econômicas de uma determinada 

população, que depende do processo de transformação da terra em corpos 

cerâmicos, conduziu Ai Weiwei a produzir a obra “Sunflower Seeds”, na qual ele 

procura discutir questões humanitárias e políticas a partir das condições específicas 

do seu país de origem. A materialização de milhares de peças de porcelana que 

“imitam” sementes de girassol passou, uma a uma, pelos processos de modelagem 

manual e sinterização cerâmica, uma técnica de transformação irreversível que, 

nesse trabalho, assume interpretações que vão além da imitação ou criação de 

objetos para uso comum. Essa obra ocupa um lugar na transformação e 

ressignificação técnica de uma prática artística em prol da sobrevivência cultural e 

humana de uma população. 

Seja pelos processos e usos da tradição na produção cultural chinesa, apresentados 

por Ai Weiwei em suas obras, seja nas produções artísticas de Anish Kapoor, que 

tenta fazer um retrato do seu interior por meio de processos e escolhas materiais 

significantes, ou mesmo nas imagens produzidas por Bill Viola, podemos “ver o 

impossível” através de procedimentos audiovisuais criados para conter significantes 

de algo já conhecido como: corpo, água, terra, fogo e ar. Parece que essas, entre 

tantas outras produções artísticas, aproximam realidades em tempos, lugares e 

materiais distintos. São incorporações materiais que dão visibilidades ao sutil.  

Ao dar início a uma criação em artes visuais e plásticas, o fluxo de ideias e 

procedimentos práticos e teóricos é conduzido por relações existenciais de cada 

artista. Pensando assim, os três artistas autores deste texto, estão reunidos em 

concordância com os processos de transformação em cerâmica, ressignificações do 

transcendental e análises dos hábitos cotidianos. Em cada percurso encontram-se 

incorporadas ações e escolhas que permitem dar outras direções ao conhecido ou 

percebido.  
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Em “Histórias contidas sob olhares atentos”, Eriel Araújo estabelece relações com os 

códigos semânticos presentes em histórias verbalizáveis e suas possíveis 

descaracterizações quando reordenadas em outros meios e estruturas visuais. Luisa 

Magaly, na obra “Destrancamentos”, propõe reflexões que partem da memória e 

alcança materialidades que propõem dar corpo às insurgências. Ao propor a obra 

“Desabrochar do Âmago”, Mário Vasconcelos experimenta ressignificar alguns mitos 

da diáspora africana através de procedimentos artísticos que objetivam atualizá-los 

na sociedade contemporânea. 

Histórias contidas sob olhares atentos 

Para o autor da obra “Histórias contidas sob olhares atentos”, o estabelecimento de 

ralações com o espaço, a dúvida na imagem e os significados dos eventos aos quais 

somos sujeitados, são conectores com o conhecimento e os significantes que 

emanam do contato material e o que chamamos experiência ou existência. Uma 

conduta poïética ancorada nos processos cerâmicos que reorientam histórias para 

outras direções interpretativas. Assim, estabelecem-se contatos com o ainda 

desconhecido, mesmo que este esteja materializado em formas reconhecíveis como 

letras e objetos, elaborados em cerâmica.  
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Eriel Araújo. Histórias contidas sob olhares atentos, 2017 
Instalação. Letras em cerâmica, objeto cerâmico vitrificado e caixa de vidro, 35 x 30 x 30 cm 

Coleção particular 

 

Pensamos em códigos, criamos palavras e vivenciamos imagens. Assim também, 

esquecemos, misturamos essas e outras experiências e nos deparamos com a 

dúvida. Acreditamos que se trata de um exercício que se renova a cada instante, a 

construção do conhecimento. Nesse sentido, essa obra aponta para uma 

reordenação ou mesmo ressignificação dos códigos, hábitos ou estruturas que 

criamos e adotamos para nossa existência. Frágil, inquieta, objetiva, abstrata, 

sublime. 

A escolha do retorno do material ou situação que dá origem a uma imagem, forma 

ou ideia vem conduzindo os procedimentos e estratégias deste artista, na qual são 

incorporados alguns desvios à leitura habitual dos fenômenos que vivenciamos 

diariamente. Para tanto, ele cria situações que instauram correlações que emanam 

do imaginário e do contato físico ou visual com um objeto, uma potência inscrita nas 

suas qualidades, pois 

A escrita muda, num primeiro sentido, é a palavra que as coisas 
mudas carregam elas mesmas. É a potência de significação inscrita 
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em seus corpos, e que resume o “tudo fala” de Novalis, o poeta 
mineralogista. Tudo é rastro, vestígio ou fóssil. Toda forma sensível, 
desde a pedra ou a concha, é falante. (RANCIÈRE, 2009, p.35) 

 

Nos processos de sinterização mineralógica da cerâmica, as qualidades do material 

flexível e instável da matéria argilosa usada, onde qualquer forma é passível de 

existir, logo se transforma em algo rígido e permanente, pois não será mais possível 

o retorno das suas características de maleabilidade e instabilidade. Algo semelhante 

acontece, metaforicamente, quando nos comunicamos pela fala e escrita, cujos 

elementos simbólicos são fixos. Contudo, a organização do alfabeto, por exemplo, 

assume vários significados de acordo com a língua e interpretações sociais ou 

culturais. Na arte, por sua vez, os grafemas podem assumir outros modos de 

existência inscritos nas qualidades de sua materialização ou modos de 

apresentação. 

 A dualidade presente na estrutura de um objeto cerâmico, fragilidade e rigidez, pode 

ser observada nessa obra e naquela produzida por Ai Weiwei. Enquanto a obra 

“Histórias contidas sob olhares atentos” apresenta um texto elaborado com letras em 

cerâmica, impossível de ser decifrado, incorporando a fragilidade interpretativa e a 

potência do que poderia ser dito neste texto, a obra de Ai Weiwei apresenta uma 

potência política na acumulação da produção de milhares de sementes de girassol 

construídas em porcelana. Dessas e outras ações artísticas “...o procedimento 

continua sendo um protocolo. O procedimento linguístico gira em falso e não carrega 

um processo vital capaz de produzir uma visão...” (DELEUZE, 1997, p.21), pois a 

interpretação avança em tempos e lugares desconhecidos. 

Destrancamentos 

Da ancestralidade compartilhada pela história oral, cantada e tocada em batidas 

ritmadas sobre o couro esticado de instrumentos musicais e do uso das palmas das 

mãos para marcar o tempo do som, manifesta o fluxo entre o corpo dançante e algo 

compreendido pela boca, ouvidos e olhos cerrados. Tais elementos estão presentes 

nos ritos religiosos que   forneceram subsídios simbólicos para os projetos artísticos 

desenvolvidos por Luisa Magaly. Assim, ela busca uma interlocução da natureza 
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anímica, presente nos fundamentos da fé, nos fenômenos encantados e espaços 

terrenos. 

Ao perceber possíveis aproximações entre religião e a natureza dos materais, Luiza 

procura reunir em seu processo criativo certos ritos umbandistas e os processos de 

construção e transformação material, pertinentes à sinterização do barro. A 

cerâmica, resultado dessa transformação, foi escolhida por estar presente nos 

fundamentos usados nesses ritos. Assim, são elaboradas associações metafórifcas 

com alguns receptáculos que parecem reverberar o sopro vital no mundo. 

Inicialmente, podemos não saber o que impulsiona criar aproximações entre objetos, 

sentimentos e ações. Contudo, a arte nos faz compreender outros modos de 

existência. Assim, também a encontramos nas práticas espiritualistas, entendendo 

suas especificidades distintas. Talvez sejam dos afetos da alma, guardados no 

inconsciente, que começam a fazer sentido quando são apresentados a outros 

indivíduos por meio daquilo que entendemos como Arte. 

Em “Destrancamentos”, Luisa busca por uma corporeidade  e visibilidade de uma 

linha tênue entre o isolamento e a liberação, as contenções e os tranbordamentos. 

Algo que se faz presente em formas vistas em ausências visuais da materialidade, 

são como cortes no sentido simbólico, interpretações poéticas do invisível. O 

trabalho consiste em objetos cerâmicos vitrificados, onde as qualidades formais e 

materiais, presentes nas peças, foram conduzidas por procedimentos técnicos e 

associações pertinentes às relações de aproximação entre homem, espiritualidade e 

corpo-natureza. As características de aberto-fechado, a visibilidade do externo- 

interno, o contraste cromático, o número de peças e o modo de apresentação, 

somam-se às inferências dos signos, símbolos e indícios dos animas. A linha 

vermelha que perpassa a superfície dos objetos de um extremo a outro, indica a 

continuidade do descontínuo. Como um fluxo que atravessa a superfície desses 

corpos. 



 

FILHO, Mário Vasconcelos dos Santos; REIS, Luisa Magaly Santana Oliveira; SANTOS, Eriel de Araújo. 
Visualidade do sutil, incorporações e ressignificações nos processos artísticos atuais, 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.3190-3201. 

3198 

 

Luisa Magaly. Destrancamentos, 2017 
Objeto cerâmico vitrificado, 20 x 80 x 25 cm 

Coleção particular 

 

Este corpo-receptáculo é um possível contenedor de códigos que tem como objetivo 

“desritualizar” possíveis trocas de energias existentes no espaço expositivo, pois o 

que vemos nos objetos são qualidades que constituem um signo que nos afeta. 

Pensando assim, poderíamos afirmar que dentro da obra denominada 

“Destrancamentos” existem outros objetos, outras possibilidades de existências, 

outros lugares. Embora haja indivíduos crentes que estes trabalhos pareçam conter 

apenas o vazio diante das operações medusantes, este mesmo vazio “atua sempre 

no espaço basculante do fechamento e da abertura”. (DIDI-HUBERMAN, 2010, 

p.76). Assim, o reconhecimento de uma poïética, atravessada pela espiritualidade, 

não se resume a pensamentos puristas ou pré-formatados, ela demanda questões 

que vão além das doutrinas, pois envolve aspectos da percepção, do contato com os 

fenômenos que se apresentam diante dos olhos e dos sentidos. São relações que o 

humano estabelece com a natureza e suas potências espirituais, uma tentativa de 

renovar suas forças com o transcendental e manter o equilíbrio consigo e com o 

mundo. 

A natureza aqui é entendida enquanto receptáculo Uno, pois da sua materialidade 

pertencemos. Nela, reside o corpo humano enquanto possuidor de uma essência 

definida pela alma, matéria invisível e atemporal, substância etérea e ativa. Este, por 

sua vez, é responsável pelas histórias que destrancam sentimentos dormentes.  
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Desabrochar do âmago 

A diáspora africana tem promovido importantes reflexões sobre a cultura, identidade 

e producão artística na atualidade, norteada pelo trânsito de signos, objetos, 

conceitos e comportamentos sociais. Ao considerarmos a arte como uma “ciência do 

sensivel”, na qual os valores do indivíduo se articulam com outros valores externos a 

sua historia, logo pensamos nos caminhos e decisões que põe em questionamento 

valores negligenciados pela sociedade em detrimento ao poder. 

Para Mário Vasconcelos, é importante o resgate e atualização dos valores 

pertinentes à cultura afro-brasileira. Para tanto, ele vem desenvolvendo um trabalho 

artístico que envolve as qualidades do feminino defendidas pelos ensinamentos 

religiosos africanos. Em “desabrochar do âmago”, essas qualidades se apresentam 

em objetos cerâmicos criados para compor uma instalação. Composta de seis 

objetos repousados sobre ervas prensadas por amarrações com fios de algodão, 

essa instalação instaura formas ressignificadas de elementos presentes em alguns 

ritos que fazem aflorar o âmago do Ser.  

Para muitas culturas, o culto à mãe terra ou a personificação da terra como deusa 

parece universal. Reconhecido por antigas civilizações, para as religiões afro-

brasileiras, percebemos que sua importância permanece relevante até hoje, pois 

está presente em ritos que cultuam a natureza em seus diversos estados materiais e 

imateriais, e “A energia ancestral feminina está condensada de forma coletiva.” 

(SANT’ANNA, 2015, p.65). Em suas obras, Mário escolhe a forma redonda para 

trabalhar, associando ao ventre, a fertilidade e a circularidade inerentes ao Ser 

feminino.  

Partindo desse pensamento, a obra “Desabrochar do âmago” arrasta para sua 

configuração algumas formas, marcas e cores escolhidas para dar corpo às 

qualidades sígnicas de cada entidade feminina, responsáveis pela existência na 

Terra.  
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Mário Vasconcelos. Desabrochar do âmago, 2017 
Instalação. Objetos cerâmicos vitrificados, ervas e fios de algodão, dimensão variada  

Coleção particular 

 

Sobre cada forma esférica modelada em argila e transformada em cerâmica, ele cria 

uma espécie de explosão provocada por incisões configuradas das ervas 

específicas, usadas pelas entidades femininas relacionadas ao culto das Yabás 

(orixá mulher). Algo que podemos associar ao processo de escarificação, ou “feitura” 

de um iniciado no candomblé, um momento definido como rito de passagem, uma 

morte e renascimento simbólico, um momento que podemos pensar como retorno ao 

útero da mãe terra. Nas bordas dessas peças, encontramos impressões de 

fragmentados verbais que produzem narrativas para muitas leituras. 

É de extrema importância a presença das folhas nos ritos afro brasileiros “KO SÍ 

EWE, KO SÍ ORIXÁ! Se não há folha, não há Orixá” (GOMES, 2015, p. 23), logo, 

não há força vital. Na instalação “Desabrochar do âmago”, percebemos um 

alargamento do significado dessas folhas, pois suas formas definem aberturas na 

superfície das peças da instalação que, quando apoiadas sobre suas respectivas 

bases de folhas desidratadas, nos convidam para tomarmos um posicionamento de 

reverência para observar os valores de luz, cor e sombra do seu interior. 

Nas reflexões aqui apresentadas, pontuamos algumas, entre tantas outras 

experiências com uso de materiais e procedimentos, que aproximam a arte e os 
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valores existentes em muitas culturas, somadas àquelas que nos habituamos desde 

os primeiros anos de vida. Um exercício que atravessa a história perpassada por 

inventAÇÕES artísticas e culturais. Pulsões do sensível em visualidades do sutil. 
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