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RESUMO 
Este artigo trata da obra A Floresta (1978) do artista contemporâneo português Alberto 
Carneiro (1937-2017). A análise da obra é feita a partir de considerações sobre a vida do 
artista, focando na sua relação com a natureza e com a paisagem rural portuguesa. Para 
investigar a concepção e realização da obra selecionada, são utilizados os conceitos de 
camuflagem elaborado por Roger Caillois (1913-1978) e de experiência estética da natureza 
através de Mikel Dufrenne (1910-1995). O objetivo é explanar como o artista se utiliza da 
camuflagem para atingir uma experiência estética da natureza que o possibilita desenvolver 
a obra A Floresta.  
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ABSTRACT  
This article deals with the work ‘The Forest’ (1978) by the contemporary Portuguese artist 
Alberto Carneiro (1937-2017). The analysis of the work is based on considerations about the 
life of the artist, focusing on his relationship with nature and the Portuguese countryside. To 
investigate the conception and accomplishment of the selected work, the concepts of 
camouflage elaborated by Roger Caillois (1913-1978) and aesthetic experience of nature 
through Mikel Dufrenne (1910-1995) are used. The objective is to explain how the artist uses 
camouflage to achieve an aesthetic experience of nature that enables him to develop the 
work ‘The Forest’. 
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Entre as primeiras cenas do documentário1 sobre a vida e obra de Alberto Carneiro 

está a apresentação do personagem. Através de um contra-plangée vemos as mãos 

do artista segurando uma tesoura de jardinagem e cortando galhos para a câmera. 

Ao fundo, um céu azul de verão aquece a cena. O artista está em meio ao seu 

jardim, local no qual trabalhava diariamente e tratou como sua última e grande obra. 

É através do jardim, que os espectadores do filme podem conhecer este artista. 

Cortar, serrar e catar estão entre as ações realizadas por Alberto Carneiro na 

interação com o terreno que se dedica de corpo inteiro. Todos os gestos são 

precisos e a consciência do movimento sinaliza um corpo que tem os registros da 

técnica incorporados em seu fazer. Os aprendizados de outrora se mantém vivos por 

meio da repetição cotidiana. Foi a prática contínua dos fazeres no campo, a partir da 

observação do cuidado dos trabalhadores rurais ao manipular suas interferências na 

natureza, que levou o artista a pensar cada um destes gestos enquanto 

possibilidade de uma atitude estética. 

A atitude estética consciente iniciada com a profissão de santeiro ainda na 

adolescência abriu caminho para obter uma intimidade na manipulação com a 

madeira. Com a nova profissão, o contato que era feito de forma experimental, 

somente regulado pelo desejo e pela vontade de manuseio, passa a ser disciplinado 

pela técnica e pelo mestre da oficina. O tempo das brincadeiras infantis realizadas 

no vasto campo rural, que devido a sua precaridade de produtos pré-fabricados, 

abriu a imaginação para a construção dos mais variados brinquedos a partir do 

manejo dos elementos naturais encontrados em abundância, é colocado de lado em 

nome da vida profissional. O trabalho de santeiro, como nos relata Alberto Carneiro, 

era feito aos modos medievais, incorporar a técnica a partir da prática profissional, 

em um lugar que não havia a fala, era o corpo que aprendia através da tentativa e 

erro regulado pela imitação dos outros empregados da oficina.  

A aquisição destes conhecimentos agregados a sua bem-sucedida passagem por 

este ofício, fez com que as portas do mundo da escultura fossem abertas para o 

jovem vindo do campo. Após a passagem na Universidade do Porto, e se 

estabelecendo como escultor de formação acadêmica, sua ambição será um retorno 

ao local de origem. De certa forma, o aprendizado acadêmico o havia afastado de 

uma realidade rural e inocente que fazia parte dele. Foi através de anamneses da 

infância que o artista pode se conectar novamente com a inocência da relação com 



 

 

o campo. As experiências de criança trouxeram a lembrança de um corpo empírico 

no trato com a natureza. Esta vivência corporal do terreno tinha necessidade de ser 

reelaborada através de um trabalho que fugisse dos modelos escultóricos apoiados 

em pedestais. Estudando na Inglaterra, o artista percebeu que seu trabalho poderia 

ser capaz de evocar mais sensações que apenas a contemplação de um objeto 

escultórico. Contemporâneo do estabelecimento da Land Art nos principais centros 

de arte, e se dedicando às leituras fenomenológicas, foi possível vislumbrar 

trabalhos que provocassem vivências que trariam de volta a relação estabelecida 

com a natureza em seus primeiros anos de vida.   

Ao recorrer, em sua maioria, aos elementos naturais, sua trajetória artística é 

fundada em um jogo de tensões que forçam as barreiras entre a arte e a natureza. 

Como o gesto do artista pode ressignificar as matérias ancestrais que compõe as 

paisagens percorridas por Alberto Carneiro desde a sua infância até o final de sua 

vida? Se por um lado fazer arte é um modo de afirmar que uma pedra é uma pedra, 

por outro, os elementos estão carregados de simbolismos. Para o artista usar uma 

árvore em uma obra, não é afirmá-la enquanto obra de arte, mas incorporá-la em 

seu trabalho artístico. As horas percorridas no campo disponibilizaram ao artista 

uma vivência na qual ele almejava conectar com o mundo da arte.  

O percurso de Alberto Carneiro é permeado por estas experiências que induzem a 

realização de suas obras. É o caso de A Floresta (1978), que está inserida em um 

contexto de fotos-performances realizadas pelo artista entre 1976 e 1981. As fotos 

fazem parte de uma série singular na sua trajetória, já que ele se intitulava escultor e 

tem como escopo de sua obra majoritariamente esculturas e instalações. Durante 

toda a série, vemos o corpo do artista nu ou vestido, interagir com a paisagem 

através de movimentos simples e leves. A presença do artista aparece com 

naturalidade, promovendo uma sensação de afinidade e similaridade entre ele e o 

ambiente que o cerca. Desta simbiose desperta uma conformidade com a natureza 

que é a força motriz de seu percurso, na qual seus trabalhos podem surgir. A obra 

de Alberto Carneiro é concebida através das vivências do artista no terreno e para 

acrescentar outras perspectivas a esta atitude de confronto com o meio, proponho 

pensar a postura presente na obra A Floresta como uma estratégia de camuflagem, 

semelhante a observada nos insetos.  



 

 

Camuflagem como Experiência Estética 
A camuflagem é um conceito marcado por dois estereótipos, o uniforme militar e o 

camelão. Inserida nas práticas de guerra e posteriormente fazendo parte do léxico 

que antes era dominado pelo mimetismo na biologia, esta palavra vem sendo 

empregada nos mais diversos devaneios, usualmente com o sentido de se passar 

despercebido em determinada paisagem ou situação. Em sua deambulação, o termo 

chegou sem percalços até a arte contemporânea. 

Para Roger Caillois (1962/1980), a análise da camuflagem e todos os mecanismos 

miméticos dos animais, com foco nos insetos, foi um terreno fértil para compreender 

certos comportamentos humanos, e a esta prática se convencionou chamar 

antropomorfismo. Este conceito está inserido em um debate controverso entre o final 

do século XIX e o século XX. Enquanto para alguns pensadores estas comparações 

são inverossímeis e distorcem a realidade dos bichos 2 , para Caillois não há 

problema em projetar os comportamentos humanos nos insetos, e nem o contrário. 

Conhecido pela sua pesquisa sobre jogos, o intelectual considerava que introduzir o 

elemento do jogo na natureza criava outras camadas de apreciação, ao passo que 

pensar o homem como ser completamente distinto dos outros animais era isolá-lo. 

Quando se exclui o humano do mundo animal, reforça-se a visão de que ele é um 

ser fechado e capaz de analisar a natureza sem se confrontar com as distorções que 

estar no mundo e ser homem provocam. 

A camuflagem está inserida na teoria do mimetismo, que também abrange o disfarce 

e a intimidação, porém tem como foco o desaparecimento diante de um ambiente 

específico.  A camuflagem foi observada, primeiramente, como mecanismo eficaz na 

seleção natural. Diante dois insetos, um com uma cor estridente e outro com uma 

similar ao ambiente que habita, o que sobreviveu e teve cria foi o que tinha cor 

equivalente ao meio. E através desta justificativa se perpetuou a ideia de 

camuflagem como sistema eficaz de proteção dos insetos. Mais tarde, com o 

desenvolvimento da pesquisa nesta área, pode se perceber que muitos dos insetos 

camuflados tinham como predadores animais orientados pelo olfato, desta forma a 

justificativa de preservação da espécie começou a ser questionada. Mesmo Charles 

Darwin (2009) e posteriormente François Jacob (1988) vão admitir que as mutações 

e consequentemente a seleção natural são processos capazes de gerar subprodutos 

sem finalidade definida, ou seja, determinadas caraterísticas perpetuaram ao longo 



 

 

de gerações sem acrescentar vantagens aos seus usuários. O próprio Darwin afirma 

que a aparência dos animais é na maior parte das vezes um dado indiferente para a 

lógica da natureza (2009, p.89).  

Foi justamente a apreciação da falta de finalidade daquele recurso, que aos olhos 

humanos parece ser precisamente calculado, que motivou Caillois a retomar tantas 

vezes esta discussão em sua trajetória intelectual. Pensar a camuflagem não como 

proteção para sobrevivência, mas como possibilidade de fruição do ambiente, foi um 

dos vetores que norteou seu trabalho com insetos.  

O contágio entre o inseto e o meio seria o principal motivador de uma camuflagem, 

pensada como um gesto autônomo sem finalidade. A partir das teorias de Le Dantec 

(apud CAILLOIS, 1980), o inseto teria um órgão capaz de tirar uma foto 3D do 

ambiente e cobrir sua superfície com a textura registrada. Ao longo dos anos, este 

órgão teria sumido e as evidências de que em um passado remoto existiu, seriam os 

animais camuflados. 

A camuflagem pode ser entendida com um jogo de esconde-esconde, na qual o 

desaparecimento nunca é completo e definitivo, ele é um estado que pode ser 

quebrado a qualquer instante com o movimento do inseto. A imobilidade e a inércia 

são essenciais para o jogo acontecer, ainda que o movimento possa existir se ele 

estiver acompanhando o balanço do suporte. A magia do desaparecimento é uma 

suspensão com duração limitada e fácil retorno ao estado singular. Em estado de 

camuflagem, o animal se assimila com o entorno, desta forma perde os contornos 

que o limitavam, dilui sua unicidade e se funde com o meio em um estágio de 

indiferenciação.   

Sem poder compreender o que significa isso para o animal que vivencia tal 

fenômeno, esta experiência, conforme descrita acima, talvez só faça sentido para os 

homens que admiram as similaridades da natureza. São características que 

evidenciam o caráter estético da biodiversidade, que transmitem uma ideia de que o 

mundo natural consegue ser díspare e harmônico ao mesmo tempo. 

A esta admiração do fenômeno e seguindo um mimetismo inerente à humanidade, o 

homem é atraído pela paisagem natural e se coloca à disposição para estabelecer 

uma relação de camuflagem com a natureza. Ele oferece o seu corpo imóvel, ou 



 

 

acompanhando os fluxos do local, como a lama que percorre Charles Simonds em 

Body<-->Earth3 (1974). A lama em contato com a sua pele preenche seu corpo de 

terra, invadido pelo território, ele se dissolve pelo ambiente, ocupando todo o 

rochedo. Os movimentos contraditórios, de supressão e expansão, reforçam a 

sensação de unidade que se estabelece entre o artista e o terreno. O homem 

pressente um retorno à origem, é como se ele pudesse voltar a fazer parte do 

ambiente e não mais ser aquele que pelos processos racionais acabou se afastando 

da natureza.  

As etapas a qual o corpo se submete para a realização da camuflagem podem ser 

comparadas à experiência estética proposta por Mikel Dufrenne (2004). Se o 

objetivo é propor que a camuflagem pode ser uma estratégia para alcançar a 

experiência estética, é necessário que se assemelhe a uma teoria de estética e que 

se encontre as similaridades entre os dois processos. Como se trata de uma 

experiência que tem o corpo como figura central, é conveniente que a experiência 

estética também se mova através desse mesmo lugar. O filósofo emerge de uma 

teoria fenomenológica que traz o corpo como mediador principal na relação com o 

mundo, o que possibilita estas aproximações.  

Em Dufrenne, a experiência estética começa na suspensão da crença do mundo, ou 

seja, em um estado de concentração que mobiliza todas as energias do homem para 

aquela atividade específica, caso contrário, não haverá êxito. Este requerimento é 

exigido devido a complexidade da ação, que requer todo o corpo presente. Para que 

tal fato ocorra, o espectador tem que neutralizar tanto o irreal, quanto o real, ou seja, 

acreditar no que a obra se propõe e esquecer que a materialidade da obra, na maior 

parte dos casos, não carece de sentido prático e tem apenas valor simbólico.  

Por isso o filósofo compara a experiência estética com uma brincadeira de criança, é 

necessário um pouco de ingenuidade e imaginação criativa. Depois de se concentrar 

para atingir o mesmo plano que o objeto, será a percepção estética que começará a 

agir, ela é responsável por captar o sensível que a obra expressa através de sua 

aparência. Quando isto ocorre, aparecer e ser se tornam idênticos, o que torna mais 

fácil a apreciação da obra, além disso, durante esta relação o objeto se cola ao 

sujeito, já que   onh   r   entrar em união com o o j to    fazer um com  l ” (PITA, 

1991, p. 7).  



 

 

Nesta união com a obra, o espectador consegue apreciar o mundo a qual ela 

ilumina, passa a conceber este mundo a partir da obra. A materialidade da obra é 

como uma lupa na qual se pode enxergar mundos de possibilidades gerados pela 

construção do artista. As conexões que se estabelecem entre todos estes objetos 

fazem com que um sentido de intimidade se estabeleça. A apoteose da experiência 

 s  situa na origem, naquele ponto em que o homem, confundido inteiramente com 

as coisas, experimenta sua familiaridade com o mundo” (DUFRENNE, 2004, p.13). 

Por que mais do que conceber pontos de vista sobre o que nos cerca, mais do que 

dar múltiplos olhares, revela uma cumplicidade com o lugar que se habita, um 

sentimento de apreensão do que se vive.  

É a percepção estética a responsável por captar este sensível da obra, que ilumina 

determinado aspecto do mundo e possibilita a experiência mencionada 

anteriormente. Porém, para Dufrenne, a percepção estética é sempre realizada a 

partir de um objeto que se torna estético durante a experiência, que se torna estético 

de acordo com o modo que se dirige a ele. Este objeto não precisa ser 

necessariamente uma obra de arte, qualquer elemento pode ocupar esta função, 

basta se imbuir de uma atitude estética para se possa inclinar aos mais variados 

objetos para obter esta experiência, inclusive um ambiente, inclusive a natureza.  

Assim, o filosofo dedica-se a um texto que chama Experiência estética da natureza, 

na qual ele demostra como somos envolvidos no espetáculo natural e concebemos a 

sensação de consubstancialidade: 

Existir não é somente um destino comum ao homem e às coisas, o 
homem existe com as coisas e tanto mais profundamente ele está 
junto com elas. Mas o que a percepção estética aduz, por acréscimo, 
é a garantia de uma conaturalidade do homem com a natureza. Pois 
a natureza me fala e eu a escuto. Ela me diz menos do que a arte, 
mas ela me diz ao menos sua própria necessidade. Essa 
necessidade que, de resto, eu experimento ou utilizo ou tento pensar 
através de meus conceitos, ela se revela a mim (DUFRENNE, 2004, 
p. 76). 

 

E é a partir desta experiência que Alberto Carneiro vai conceber a maior parte de 

sua obras, inclusive: A Floresta. 

 

 



 

 

A Floresta 
Uma composição de fotos forma na parede um retângulo, que remete a uma foto 

panorâmica. Distante ainda não é possível identificar muita coisa, vê-se os tons de 

cinza nos retângulos verticais e os intervalos simétricos entre eles que formam o 

retângulo na horizontal. O primeiro e último retângulo tem intervalos maiores entre 

eles, é o que marca o início e o fim da sequência. A série remete a uma composição 

fílmica, como se pudéssemos ver cada fotograma de um filme, ou como se o rolo 

fotográfico fílmico tivesse sido aberto e exposto por inteiro. Assim, está instaurada a 

ideia de duração no trabalho. A presença do tempo é fundamental para que a obra 

se realize, e agora ela é exposta em um só tempo, como se todos os instantes 

contidos em cada foto, estivessem agora no mesmo presente, existindo 

simultaneamente.  

 

 

Alberto Carneiro (1937-2017) 
A Floresta, 1978 

Fotografia p/b, desenho sobre papel (24 elementos), 62 x 351 cm 
Fundação de Serralves, Porto  

 

O título da obra, A Floresta, convida a adentrar neste lugar que é universal, quem 

não conhece a floresta? Por que a ideia da floresta está presente no imaginário de 

qualquer pessoa, daqueles que tiveram a possibilidade de viver ou estar neste 

espaço em algum momento de sua vida, ou daqueles, que mesmo nunca tenham 

saído da cidade, ou só conheceram outros tipos de paisagens naturais, também tem 

em mente o que é a imagem de uma floresta: um espaço predominantemente verde 

com abundância de árvores. O que marca a floresta no imaginário coletivo é a 

presença das árvores, tanto quando ela é vista como um lugar de paz e encantos, 

um refúgio paradisíaco do homem, como quando sua presença é marcada pelo 

mistério e pelo medo, como uma floresta assombrada. 

A floresta de Alberto Carneiro é a preto e branco, este filtro p/b é uma camada 

acrescida a imagem que lhe dá uma unidade, já presente na floresta, mas, ao 

mesmo tempo, retira a cor, reforçando a ausência da policromia. E diante desta 



 

 

unidade, fica mais fácil ajustar o corpo do artista à paisagem, como veremos a 

seguir, distanciando o espectador do que seria uma floresta real, este é o objetivo do 

artista, segundo sua próprias palavras: 

Trabalho com fotografia a preto e branco. Sendo a natureza a 
matéria das minhas comunicações estéticas, considero que a cor 
seria aqui imitação. A natureza natural basta-se a si mesma e eu não 
direi que ela é uma obra de arte   u apenas poderei tomá-la e 
transformá-la em obra de art .” A fotografia a preto e branco permite 
o distanciamento afectivo relativamente ao natural da natureza, 
transformando-a no artificial, num dado possível para acontecer a 
obra de arte (CARNEIRO apud ROSENDO, 2007, p. 181). 

Estamos prontos para entrar na floresta fotografada por Alberto Carneiro. No 

primeiro retângulo vertical, dividido em cinco quadrados iguais, lemos a imagem de 

cima para baixo, um diagrama na parte superior nos revela que esta floresta está 

sendo mapeada, uma espécie de radar com um traço fino branco sobre um cinza, 

intercala círculos e quadrados e é cortado ao meio por uma linha que fica entre o 

dividir o radar na horizontal ou na diagonal, este é o desenho base que estará em 

todos os topos dos retângulos verticais. Sobre esta imagem, se vê os  pont iros”  

traços brancos mais grossos, que variam de acordo com a imagem, que neste 

primeiro momento são dois e fazem um  x” sobre o radar, além disso, a um outro 

traço branco mais grosso, presente apenas no círculo menor, acompanha a linha 

que corta o radar. Levando em consideração que Alberto Carneiro tem um forte 

engendramento intelectual na elaboração da sua obra, e que nesta específica o 

vemos falar sobre o apuramento que foi a escolha do lugar, o radar surge como um 

processo de identificação do espaço. Porém, estriar a floresta, que de acordo com a 

leitura dos espaços de Deleuze e Guattari4 (1997) já é um espaço estriado, não 

parece ser a atitude mais indicada para aquele que ambiciona uma relação 

fenomenológica com a natureza.  

Por outro lado, retomando as leituras e entrevistas sobre a obra do artista, a figura 

da mandala aparece como elemento central a partir de seus estudos sobre o Zen, o 

Tao e o Tantra. Esta figura, que em um primeiro momento chamei de radar de 

localização, também pode ser lida como mandala, neste caso a  qu  contém nela 

mesma o centro profundo do eu e o univ rso” (CARNEIRO, 2007, p. 126). O 

desenho localizado no topo de cada retângulo vertical, retomaria a unidade que se 



 

 

pretende estabelecer entre o artista e a árvore e consequentemente entre o artista e 

a natureza. 

Após o desenho, as outras imagens do primeiro e também último retângulo vertical, 

são do mesmo tamanho e revelam as paisagens da floresta. É a partir do segundo 

retângulo vertical, até o penúltimo, que vislumbramos o corpo de Alberto Carneiro na 

paisagem. Abaixo do radar/mandala, vemos três imagens. A primeiro de baixo para 

cima é a paisagem da floresta, a segunda é a árvore, que para o artista é o símbolo 

que atravessa civilizações, e a terceira é o corpo do artista nu, diante de uma árvore, 

esta composição se repetirá em todas os quadros. As fotos e locais são diferentes, 

ainda que seja possível perceber que alguns lugares se repetem, mas o ângulo e o 

enquadramento das fotos mudam. A obra nos aponta para os principais elementos 

da trajetória do artista: a paisagem, a árvore, o encontro do corpo com a natureza e 

por último, representando a unidade com o cosmo, o radar/mandala. 

 

Alberto Carneiro (1937-2017) 
Detalhe da obra: A Floresta, 1978 

Fotografia p/b, desenho sobre papel (24 elementos), 62 x 351 cm 
Fundação de Serralves, Porto  

 

Como já dito, o território rural é o lugar no qual o artista quando criança vivenciou a 

terra e experimentou uma apreciação estética da natureza que continuou 

percorrendo durante toda a sua vida. As fotos dedicadas às árvores, nos mostram 



 

 

como a relação do artista com este símbolo está impregnada de um vigor 

transformador. Em vez de fotografá-las como os outros elementos, de frente, ele 

prefere posicionar a câmera para o céu e sugerir que estamos vendo a árvore como 

se inclinássemos nosso pescoço para cima, vislumbrando sua altura e percebendo 

nosso ínfimo tamanho, podendo assim captar a energia da matéria, capaz das 

metamorfoses e simbioses tão caras ao artista.  

Nas fotos com a sua presença, diante do tronco, o artista abraça a árvore, ainda que 

o braço esquerdo esteja levantado, já o direito parece estar na altura do ombro. 

Assim como os insetos, Alberto Carneiro procura se alinhar ao tronco para que haja, 

em sua próprias palavras, uma simbiose com a natureza. Ainda que seja uma foto, 

percebemos que a atitude de imobilidade e inércia do corpo se repetem para atingir 

a camuflagem. As questões levantadas por Caillois se efetuam aqui de forma quase 

literal.  Camuflaj  es asimilación al decorado, al médio, busca de la invisibilidade. 

Para llegar a ese fin, el animal debe essencialmente perder su individualidade, es 

decir, borrar sus contornos (...) Además deve permanecer inmóvil: todo movimento 

le tra ionaría” (CAILLOIS, 1962, p. 96). O artista se ajusta à superficialidade do 

ambiente, fazendo com que seu corpo passe a ativar todo terreno, enquanto a 

atmosfera local invade seu corpo aumentando a elasticidade da extensão da pele, 

cobrindo a Floresta de Alberto, enquanto Alberto se desintegra na Floresta. "A 

natureza recriada à nossa imagem e semelhança: nós dentro dela e ela polarizadora 

dos nossos sentimentos estéticos" (CARNEIRO, 2007, p.25). 

Com seu corpo encostado no troco, ele submete a árvore e a floresta as suas 

próprias direções, criando suas próprias referências, de modo que o espaço interno 

do artista se torna igual ao espaço externo da floresta. A estratégia utilizada não 

demanda outros recursos além do posicionamento e imobilidade do artista nu. Para 

Caillois, uma das vantagens da espécie humana é que  Su política consiste, pues, 

en evitar las soluciones orgânicas, que modifican el cuerpo, puesto que tienen el 

defecto de ser fijas e incompatible entre sí” (CAILLOIS, 1962, p. 37). Alberto 

Carneiro conecta-se com o ambiente sem que a permanência seja imposta, sem que 

rastros sejam fixados em sua pele. Ainda assim, a pele recobre a floresta, o corpo 

vira paisagem. Para que esse movimento aconteça, a estratégia da camuflagem é 

um dos caminhos.  



 

 

Podemos perceber que do fundo do corpo se vai para a profundidade do espaço, do 

espaço interno de Alberto Carneiro se vai para a profundidade da floresta. Através 

da camuflagem o artista experimenta esteticamente a natureza, deste encontro 

surge a obra.  A experiência estética que ela suscita nos dá uma lição de estar no 

mundo” (DUFRENNE, 2004, p. 76). É na fusão do corpo com a natureza que o 

artista vai reconhecer sua identidade estética, é se perdendo na floresta, se 

misturando a materialidade terrena que ele pode se reconstituir e compreender seus 

próprios anseios artísticos.  

Diante das fotos, sua bunda branca é algo que não passa despercebido. 

Destacando-se do resto da imagem como duas esferas de luz, ela nos aparece 

como dado de que aquele que aqui se despe não anda assim em seu cotidiano. A 

‘marca da sunga’ nos leva a perceber que este momento também é único para o 

artista, que é um ritual, na qual estar pelado é um imperativo, mas não constitui uma 

prática. Ela traz o dado do homem civilizado. O branco da bunda se encontra com 

outros brancos da imagem trazendo para a foto uma textura mesclada, que está 

presente no corpo do artista, justamente pelo uso anterior da sunga. Usar uma roupa 

marca no corpo do artista outros tons, e são estes tons diversos que serão 

necessários para o artista se camuflar na floresta.  

Ao caminhar pelas fotos, que se diferem por detalhes uma das outras, consideramos 

que estamos diante das primeiras formas da imagem animada, o tempo percorre 

entre elas. O tempo que é o do artista diante da árvore, que realiza sua experiência 

a fim de que esta obra possa também apelar para um sentimento similar ao que se 

passou com ele, que a obra, reflexo de sua experiência, abra caminhos para a 

experiência do espectador. 

Palavras Finais 
Para a constituição de um trabalho de arte, segundo Dufrenne (2004), o artista 

precisa passar por uma experiência estética que, diferente da do espectador que o 

faz perceber a obra, a permite criar. Através de uma investigação do território 

português que perpassava o trabalho experimental do corpo na sua vivência da terra 

e no contato com aqueles que vivem do trabalho no campo, Alberto Carneiro 

tencionou seu olhar estético para ser árvore, flor e fruto em um prazer profundo que 

revelava a paisagem em seus olhos, mas também em todo o seu corpo. Deixar o 



 

 

corpo acessível aos movimentos naturais é a ambição de estratégias como a 

camuflagem, que supõem que a natureza é um veículo para o sossego, mas 

também para a criação. 

 

Notas 
1
 O documentário ‘Difi ilm nt  o que habita perto da origem abandona o lugar’ foi realizado em 2008 por Olga 

Ramos e Catarina Rosendo sobre o artista Alberto Carneiro.   
2 

Como em François, Jacob:  Foi preciso lutar sem cessar, nas ciências da natureza, para as libertar do 
antropomorfismo, para evitar atribuir qualidades humanas a entidades variadas” (1988, p. 31). 
3
 Vídeo Performance de Charles Simonds na qual o artista interage com a lama.  

4
 Deleuze e Guattari analisam os espaços através dos conceitos de espaço liso e espaço estriado, na qual o 

primeiro é simbolizado pelo mar, habitado por nômades e com o potencial desterritorializante, já o segundo tem 
como símbolo a cidade, habitado por sedentários e potencial organizacional. Para maiores desenvolvimentos 
sobre espaço liso e estriado: DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, Vol.5. 
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