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RESUMO 

 

 Esta pesquisa nos apresenta o conceito de Obra aberta, investigando a sua utilização no 

cenário artístico atual, de forma a discutir o papel do observador da obra na complementação da 

mensagem concedida pelo produtor da mesma. Também é observada a relação das vivências do 

fruidor com a compreensão da obra e das experiências pessoais do criador refletidas na produ-

ção artística. 

 Pesquisas também foram realizadas sobre narrativas, afuniladas para os tipos textos e 

imagens. Foram estudadas as complexidades de cada forma narrativa mencionada, apresentando 

a fotografia como complementação de textos e vice-versa. 

 Pesquisados também foram os trabalhos de artistas que utilizam a relação texto-imagem 

em seus projetos, com destaque para Sophie Calle e Louise Bourgois, cujas obras são compostas 

por ambas as formas narrativas. 

 Todo o conceito foi estudado para amparar o trabalho plástico Matrioska, que apresenta 

pequenos contos de ficção que são complementados, cada um, com uma fotografia, que provoca 

uma releitura do que foi antes proposto pelo texto. 

 

 

Palavras-chave: 1.Obra aberta. 2. Conto-fotografia. 3. Narrativa. 
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ABSTRACT 

 

 This research introduces us to the concept of open work, and investigates its use in the 

contemporary art scenery, as it discusses the role of the work‟s observer in complementing the 

message conceived by its producer. It‟s also observed the relation among the experiences of the 

spectator and the comprehension of the work, and among personal experiences of the creator 

reflecting the artistic production. 

 Researches were also performed about narratives, narrowed down to the forms text and 

images. It was studied the complexities of each narrative kind mentioned, while introducing the 

photography as a complementation of texts and vice versa. 

 It was also researched works of artists that utilize the relation text-image in their 

projects, highlighting Sophie Calle and Louise Bourgois, which works are composed by both 

narrative forms.   

 All concept was studied to support the practical work named Matrioska, that introduces 

small fiction tales that are complemented, each one, with a photography that causes a rereading 

of what was first proposed by the tale. 

 

 

Keywords: 1.Open work. 2. Tale-photography. 3. Narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Eu sempre gostei de escrever. Lembro de um dos primeiros contos que produzi sem 

obrigação escolar, eu tinha nove anos e fiz um texto de meia página que contava sobre um ca-

chorro que fugia de casa para conhecer o mundo. Era na verdade uma reprodução de algum 

desenho animado que vi na televisão: uma cópia descarada da história. Crescendo, ainda escrevi 

muitas obras não-originais, até enfim começar capítulos de livros nunca terminados que apre-

sentavam de fato uma idéia formada na minha cabeça. 

 Muitos anos mais tarde a fotografia surgiu na minha vida, e descobri nela mais uma 

forma de contar histórias. 

 Matrioska surgiu da tentativa de ampliar as maneiras pessoais de se expressar, juntando 

minhas duas formas narrativas preferidas. Unindo a fotografia ao conto, deu-se a possibilidade 

de potencializar esta exteriorização. 

 Com este trabalho, uma das primeiras percepções foi como cada leitor compreendia de 

formas diferentes o mesmo texto, imagem, e relação entre as duas. Por vezes um texto escrito 

com intenções inocentes acabou lido com malícia, enquanto outro, de intenções alegres, foi lido 

com certa melancolia. A partir disto, o primeiro capítulo que segue este trabalho de conclusão 

de curso aborda as implicações da Obra Aberta, aquela obra que esta disponível a um amplo 

leque de interpretações. Observaremos a relação das vivências e experiências pessoais com a 

compreensão obtida por aquele que frui da obra. Todo sentimento e reação que temos ao desfru-

tar uma obra estão diretamente ligados a nossa personalidade, a como compreendemos o mun-

do, e ao que já vimos e vivemos previamente. 

 Ainda neste capítulo, esclarecemos estes aspectos que implicam na fruição da imagem 

como também presentes no processo da criação. As intenções de uma obra revelam o seu cria-

dor, expondo uma visão pessoal que foi desenvolvida ao longo de uma vida. 

 No segundo capítulo da pesquisa apresenta-se o conceito de Narrativas como qualquer 

arranjo de signos que permita a construção mental de uma história. Partindo do trabalho plástico 

Matrioska, o capítulo destaca, entre este conceito, os tipos narrativos fotografia e conto literário. 

 Estas narrativas são relacionadas à Obra aberta, por serem meios que permitem possibi-

lidades de diferentes leituras. A infinidade destas possibilidades é intensificada ao juntar duas 

formas narrativas, como o caso de Matrioska. 
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 Este segundo capítulo se apresenta com duas subdivisões. A primeira fala da relação de 

textos com imagens, abordando que um texto ilustrado recebe uma interferência inevitável em 

sua mensagem.  

 Estabelecida a importância da imagem, a segunda subdivisão fala sobre ela. A pesquisa 

credita a obtenção de uma imagem ao processo de imaginação, e depois fomenta a discussão 

citando processos relativos à produção e fruição de uma imagem, são eles: devaneio, decifração 

e scanning. 

 O terceiro capítulo identifica relações entre contos e imagens no meio artístico. Come-

çando por Neil Gaiman, que produziu um conto baseado em uma pintura de Frank Frazetta; 

seguido por uma adaptação de um micro conto para quadrinhos pelo ilustrador Frank Arbelo.  

Também são abordadas duas artistas plásticas francesas: Louise Bourgeois e Sophie Calle. 

 O último capítulo é a justificativa de Matrioska como trabalho plástico.  

São expostos o processo criativo e as intenções impostas a cada conto e imagem, explicados 

individualmente. Quando relacionado às compreensões obtidas ao ler o livro, este capítulo ilus-

tra perfeitamente toda a discussão da obra aberta, uma vez que ao expor minhas intenções, é 

possível compará-las à mensagem entendida. 

 Toda a pesquisa e experimentação propostas acima possuem o objetivo de debater uma 

obra formada pela relação entre literatura e fotografia, levando em consideração toda a carga 

pessoal que interfere tanto na produção quanto na fruição da mensagem. 
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1. A OBRA ABERTA 

 

Ficou estabelecido por ECO (1969) que o conceito de Obra Aberta é definido por um 

objeto do qual provém uma mensagem inacabada, de forma a permitir ao intérprete que a reviva 

e a compreenda em um ramo de possibilidades, mesmo que com uma direção estruturada dada. 

Ou seja, a mensagem começa de um ponto sugerido pelo criador, mas toma seu caminho através 

de quem a interpreta, com diversas alternativas de compreensão. 

Inclusive, a partir desta definição, ECO (1969, p.67) indica que “nenhuma obra de arte é 

realmente „fechada‟”, justificando que cada uma delas se propõe a infinitas leituras possíveis.  

Acrescenta, também, que a realização da obra começa com o artista, e se completa a partir do 

momento em que o espectador se posiciona para usufruir a sua estética. O que sugere que a obra 

aberta é incompleta, pois sua completude depende de outro a desfrutar. Flusser (2011, p.7) re-

força este conceito, afunilando-o em relação à imagem, ao afirmar: “O significado decifrado por 

este método (vaguear pela superfície da imagem) será, pois, resultado da síntese entre duas „in-

tencionalidades‟: a do emissor e a do receptor”. Sendo assim, podemos afirmar que o entendi-

mento de uma imagem é uma mistura da proposta do criador e da resposta do receptor da men-

sagem.  

Sobre abertura, ECO (1969, p.177) discorre: “é garantia de um tipo de fruição particu-

larmente rico e surpreendente”, e que a forma da obra aberta é válida esteticamente quando en-

fim pode ser percebida em uma riqueza de maneiras diferentes, ao mesmo tempo em que não 

deixa de ser ela própria. Em outras palavras, quando a obra de arte se disponibiliza a um fruidor, 

está sujeita a inúmeras interpretações, que não interfere em sua singularidade como obra. 

Segundo ECO (1969) o autor de uma obra deseja que, ao acabá-la, um terceiro possa 

entendê-la como ele pensou ao produzir. Porém, cada pessoa que se depara com a obra trará em 

sua interpretação a sua bagagem: sua cultura, seus gostos, seus preconceitos. Ou seja, a compre-

ensão da obra será relativa à individualidade de quem a interpreta. ECO (1969) exemplifica esta 

idéia: 

“Que diferença separa a frase „Aquele homem vem de Bassorá‟, 

dita a um habitante do Iraque da mesma frase dita ao nosso imaginário 

ouvinte europeu? Formalmente, nenhuma. A diferente referencialida-

de da expressão não reside, portanto, na expressão em si, mas no re-

ceptor.” (p.77) 

A partir disto entendemos que, diante de uma frase como a citada, os sentimentos do 

ouvinte interferirão na relevância dela para ele. Se nunca ouviu falar de Bassorá, a relação com 
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a frase será completamente diferente de alguém nascido lá, com fortes sentimentos ligados ao 

lugar.  

Podemos também relacionar este exemplo à obra aberta, substituindo a frase por uma 

obra de arte, e o ouvinte por aquele que a observa. Para ilustrar esta idéia, observemos a fotogra-

fia de Elliott Erwitt (fig. 1). Ao olhar esta imagem, um espectador poderia sentir saudades de 

uma viagem a Paris; talvez um conforto de se sentir em casa para outro que possui a torre Eiffel 

como vista da janela; outro ainda poderia associar a imagem ao momento decisivo de Cartier 

Bresson; algum apaixonado poderia se apegar à silhueta do casal.  

 Fig. 1: Umbrella jump, Elliott Erwitt. Paris, França, 1989. 

Ainda em ECO (1969) é relacionada a nossa percepção da obra à nossa experiência ad-

quirida quando ele cita J.P. Kilpatrick: 

“O que vemos é sem dúvida função de uma média calibrada de 

outras nossas experiências passadas. Parece assim que relacionamos 

um dado pattern de estímulos com experiências passadas. (...) Conse-

quentemente, as percepções que resultam dessa operação não consti-

tuem revelações absolutas „daquilo que está fora‟, mas representam 

predições ou probabilidades baseadas em experiências adquiridas” 

(p.134) 

Além das circunstâncias citadas, ECO (1969) também incorpora às diferentes interpre-

tações a importância da época e do modelo cultural. Com relação à época, ele reconhece que a 

forma que estrutura a arte é um reflexo da cultura de seu século. Sobre modelo cultural, ele su-
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gere que cada indivíduo vive em um modelo cultural e compreende experiências deacordo com 

formas assuntivas que adquiriu durante a vida. 

Analisando o que já foi explicado, podemos resumir que a forma como um interprete 

enxerga um determinado assunto é relativo a:  a sua personalidade, a sua vivência, a sua época, 

e o seu modelo cultural. 

O trabalho Matrioska possui a intenção de trabalhar em cima da grande gama de possi-

bilidades de interpretação e fruição da obra. O texto é lido, interpretado e provoca múltiplas 

possibilidades de compreensão. Em seguida, com a apresentação da imagem, esta gama de pos-

sibilidades se amplia e permite uma nova visão a respeito do que já foi antes compreendido.  
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2. NARRATIVAS 

 

 De acordo com Ryan (2006 p.279), “narrativas acontecem quando signos são arranjados 

de forma a inspirar a construção mental de uma história”
1
. Com esta premissa podemos conside-

rar diversas formas de narração: obras literárias, fotográficas, performáticas, teatrais, cinegráfi-

cas, etc. Esta “construção mental de uma história” pode facilmente ser relacionada com a obra 

aberta e suas possibilidades: uma obra aberta pode apresentar diversas narrativas. 

 O trabalho Matrioska se utiliza da relação de duas formas narrativas: a fotografia e o 

conto. Desta maneira, este capítulo dará maior importância a estes tipos. 

 Azevedo (2004) afirma que textos literários inclinam-se a possibilidades de diferentes 

leituras, não sendo suscetíveis a uma só forma de interpretação. Uma verdadeira obra aberta. E a 

fotografia? Entler (2008, p.7) articula ser uma imagem que “oferece poucas garantias de uma 

leitura inequívoca, pois o discurso que produz é poroso, permeável às intenções com as quais é 

confrontado”, plurissignificativa também – outra obra aberta.  

 Fica ainda mais claro como uma obra hibrida de texto e imagem intensifica o ramo de 

possibilidades da obra aberta quando Azevedo (1998) resume: 

  “Diante do texto literário, construído através da ficção e da 

linguagem poética, cada um de nós pode ter uma leitura, um sentimen-

to e uma interpretação. Imagine, agora, ilustrá-lo. As imagens, tal co-

mo o texto, também sairão, necessariamente creio eu, marcadas pela 

subjetividade, pela ambigüidade, pela plurissignificação, pelo enfoque 

poético e pela linguagem metafórica.” (p.7) 

 

 

2.1. Texto VS. Imagem 

 

 Para Flusser (2011) a relação texto-imagem é essencial para compreender a história do 

Ocidente. Ele explica que na idade média esta relação era uma batalha entre o cristianismo tex-

tual e o paganismo imaginístico e na idade moderna entre a ciência textual e as ideologias ima-

                                                           
1

Traduzido do inglês. Original: “narration occurs when signs are arranged in such a way as to inspire the mental con-

struction of a story” 
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ginísticas. Porém, ele discorre, estas lutas eram engenhosas, uma vez que ao combater o paga-

nismo, o cristianismo mesmo começava a se utilizar de imagens, da mesma forma aconteceu 

com a ciência em luta com as ideologias. Diante disto, justifica (p.8): “embora textos expliquem 

imagens a fim de rasgá-las, imagens são capazes de ilustrar textos, a fim de remagicizá-los”. 

Apesar desta relação rivalizada, fica claro que as duas formas narrativas discutem até se enten-

derem.  

 Todavia, Flusser (2011) de certa forma indica, nos tempos atuais, uma superioridade da 

imagem com relação ao texto em uma sociedade que foi treinada para ter a fotografia como uma 

janela da realidade, ao invés de uma representação da mesma. Ele exemplifica:  

  “O receptor pode recorrer ao artigo de jornal que acompanha a 

fotografia para dar nome ao que está vendo. Mas, ao ler o artigo, está 

sob a influência do fascínio mágico da fotografia. Não quer explicação 

sobre o que viu, apenas confirmação”. (p.33) 

 Azevedo (1998) aborda que o texto ilustrado necessariamente recebe intervenção das 

ilustrações, esclarecendo que (p.3) “tudo o que o ilustrador fizer, vai alterar, acrescentar infor-

mação e interferir na leitura e no significado do texto”. Em conclusão, ele ainda estabelece que 

(p.4) “um autor ou editor que pretenda publicar um texto sem interferências deve publicá-lo sem 

ilustrações”. 

 Em Matrioska, levando em consideração esta força pertencente à imagem, só permite 

que a fotografia apareça separada do conto que acompanha, de forma que o texto possa passar 

por uma leitura alheia à imagem, sem interferência dela. Desta forma, ao ver a fotografia, é pos-

sível adicionar uma segunda camada de leitura ao conto.  

 Flusser (2011) sugere que as fotografias aparentam serem objetivas, porém, são elas 

simbólicas como qualquer outra imagem: precisam ser decifradas. Depois de decifradas, é pos-

sível obter das fotografias uma narrativa complexa. Matrioska apresenta imagens minimais, 

enxutas de informações, de forma que pareçam diretas, mas requerem um esforço no decifra-

mento para a assimilação da relação delas com o texto. 

  Apesar da forte relação texto-imagem, em Matrioska é possível obter narrativas indivi-

duais a cada meio. Ou seja, o texto pode ser considerado alheio à imagem, da mesma forma 

como a fotografia pode ser lida sozinha. Juntar as duas é uma terceira possibilidade de leitura. 
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2.2. Imagem 

 

 Flusser (2011, p.7) considera que imagens “devem sua origem à capacidade de abstra-

ção específica que podemos chamar de imaginação”, e depois emenda: “Imaginação é a capaci-

dade de fazer e decifrar imagens”. Sendo assim, a imaginação está presente tanto no momento 

de criação quanto no de entendimento de uma imagem.  

 Dentro do espaço da imaginação criadora, Murad (2010) indica que o acesso as imagens 

se dá pela ação do devaneio. O devaneio, segundo Bachelard (2009, p.14), “é um fenômeno da 

solidão”, afirmando ainda (p.8): “Um mundo se forma no nosso devaneio, um mundo que é 

nosso mundo”. Podemos entender, então, que o devaneio é um fenômeno extremamente pesso-

al, o que justifica que ao fazer e decifrar imagens toda a nossa carga de vivência interfira nestas 

ações. 

 Imagens precisam ser decifradas para que sua narrativa flua. Ao decifrar imagens, nosso 

olhar as percorre em busca de informações. Flusser (2011) considera que quando vagueamos 

pela superfície de uma imagem, o olhar costuma retornar sempre para elementos preferenciais. 

Pode-se relacionar estes elementos preferenciais ao punctum, que Barthes (1984) define como o 

detalhe da imagem que lhe punge. O punctum altera a sua percepção da imagem, já afirma Bar-

thes (1984, p.68): “(...) um detalhe me atrai. Sinto que basta sua presença para mudar minha 

leitura”. 

 

Fig. 2: A balada do violinista, André Kertész. Abony, Hungria, 1921. 
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  Como exemplo desta relação pessoal que criamos com uma obra, e o isolamento que 

provocamos nos elementos dela, podemos mencionar Roland Barthes (1984) que, diante da 

fotografia de André Kertész (fig.2), comenta: 

  “Há uma figura de Kertész (1921) que representa um rabequis-

ta cigano, cego, conduzido por um garoto; ora, o que vejo, por esse 

“olho que pensa” e me faz acrescentar alguma coisa à foto, é a rua de 

terra batida; o grão dessa rua terrosa me dá a certeza de estar na Euro-

pa central; (...), reconheço, com todo meu corpo, as cidadezinhas que 

atravessei por ocasião de antigas viagens pela Hungria e Romênia” (p. 

73) 

 Então o que lhe chama atenção na imagem é o chão de terra batida porque lhe rememora 

a Europa central. Uma conexão improvável de ser feita por alguém que nunca esteve presente 

diante deste tipo de solo. Alguns se atentariam ao bebê em terceiro plano, que não parece com-

pletamente confortável com a posição em pé e olha distante para lugar nenhum. Outros imagina-

riam a música que o violinista está a tocar. Ainda outros poderiam se prender nos pés descalços 

da criança à frente, e até imaginar a sensação que ele tem ao pisar o chão.  

 O punctum não é necessariamente a primeira coisa a ser vista, mas possui importante 

papel em como a obra será entendida e valorizada pelo espectador da imagem. Ele chama aten-

ção e se comunica diretamente com o interior do observador, mas não é o único elemento a ser 

visto e processado. Flusser (2011) discorre sobre o decifrar de uma imagem, destacando que 

este deciframento se trata de planos. Explica: 

  “O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser 

captado por um golpe de vista. No entanto, tal método de deciframen-

to produzirá apenas o significado superficial da imagem. Quem quiser 

“aprofundar” o significado e restituir as dimensões abstraídas, deve 

permitir à sua vista vaguear pela superfície da imagem. Tal vaguear 

pela superfície é chamado scanning.” (p.7) 

 Sobre “scanning”, Flusser (2011) acrescenta que este segue a estrutura da imagem, mas 

que também se ampara em impulsos íntimos do observador. Outra vez entramos no ambiente 

das experiências pessoais interferindo em nossa compreensão da obra. 

 Em Matrioska, como em qualquer trabalho que lide com imagens, é importante observar 

as reações ao punctum e o pós-scanning das imagens, assim será possível relacioná-la com o 

texto. As experiências pessoais irão definitivamente interferir na percepção ao conjunto, acres-

centando possibilidades de narrativas. 
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3. A RELAÇÃO TEXTO E IMAGEM NO MUNDO DA ARTE 

 

Muitos artistas se utilizam da relação imagem-texto para produzirem suas obras. Alguns 

se baseiam em uma imagem para criar um texto, outros abstraem a imagem a partir do texto. 

Alguns se apropriam de textos ou imagens de outros para produzir depois, outros produzem os 

dois. 

No livro “Coisas frágeis”, o escritor britânico Neil Gaiman nos apresenta um conto inti-

tulado “Os fatos no caso da partida da senhorita Finch”, cuja história foi inspirada por um qua-

dro do pintor americano Frank Frazetta (fig.3).  

 

Fig. 3: Countess, Frank Frazetta. 

 

O conto é a história de um homem que é convidado por um casal de amigos a acompa-

nhá-los junto da tal senhorita Finch em um espetáculo de um circo nada convencional. A cena 

ilustrada no quadro aparece em uma das salas em que o circo se divide. 

A respeito da produção do conto, Gaiman (2010) afirma: 

 “Este conto surgiu quando me mostraram um quadro de 

Frank Frazetta, no qual figurava uma mulher selvagem com tigres ao 

lado, e pediram que eu escrevesse uma narrativa para acompanhá-lo. 

Não consegui pensar em uma história, então contei o que aconteceu 

com a senhorita Finch.” (p.16) 

O quadro e o texto não são apresentados juntos e nem possuem relação alguma além de 

um ter servido de inspiração para o outro.   
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 Como outro exemplo, temos um conto bastante conhecido do hondurenho Au-

gusto Monterroso intitulado “O Dinossauro”, que segue assim: 

“Quando acordou, o dinossauro continuava ali.” 

Um micro-conto tão simples, mas que sugere milhares de interpretações. O devaneio 

pessoal nos leva a responder diversas perguntas: Onde esta pessoa estava dormindo? Como 

tinha um dinossauro? O que ela fez depois? 

Baseado nisso, o ilustrador cubano Frank Arbelo, pela revista Piauí, criou três versões 

de quadrinhos com três visões diferentes do que pode significar “Quando acordou, o dinossauro 

continuava ali”. 

 

 

Fig. 4: O dinossauro (1), Frank Arbelo. 2013. 
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Fig. 5: O dinossauro (2), Frank Arbelo. 2013. 

 

  

Fig. 6: O dinossauro (3), Frank Arbelo. 2013. 
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Neste caso, a obra surgiu da apropriação do conto, e resultou em uma imagem que se 

apresenta em conjunto com o texto. A partir dos quadrinhos e através do raciocínio de Arbelo, 

descobrimos diferentes visões possíveis à ambígua história de Monterroso. 

Podemos também citar a artista plástica francesa Louise Bourgeois, que possui dois 

grandes trabalhos em que mistura pequenos contos e gravuras.  

Um deles é He disappeared into complete silence. Publicado pela primeira vez em 

1947, é composto por nove figuras, cada uma acompanhada por um pequeno texto. São histórias 

depressivas, por vezes até um pouco mórbidas. A própria Bourgeois (2000, p.49) afirma “Toda 

a tendência deste livro é a de um rebaixamento de auto-estima. É uma descida... uma descida à 

depressão. Mas eu acredito na ressurreição na manhã seguinte”. As gravuras não estabelecem 

uma relação óbvia ou literal ao texto, precisam ser decifradas. 

 

Fig. 7: He disappeared into complete silence – Figura 1, Louise Bourgeois. 1947. 

 

 

Fig. 8: He disappeared into complete silence – Figura 5, Louise Bourgeois. 1947. 



 22 

 

Fig. 9: He disappeared into complete silence – Figura 8, Louise Bourgeois. 1947. 

 

O outro seria The puritan, pela primeira vez publicado em 1990. Esta obra é um texto 

dividido em oito partes, cada parte complementada por uma gravura. As imagens são desenhos 

geométricos, ainda menos literais ao texto. Bourgeois (2000) justifica: 

“Com The puritan, analisei um episódio quarenta anos depois 

de acontecido. Pude ver as coisas a distância... esquematizei-as. A ge-

ometria era uma ferramenta para entender... era um prazer... havia or-

dem. Em vez de me sentir uma pessoa se afogando, passei a refletir 

sobre a situação com objetividade, cientificamente, sem emoções. Es-

tava interessada não em ansiedade, mas em perspectiva, em ver as coi-

sas de ângulos diferentes. Olhando e vendo... olhando como queremos 

olhar... vemos o que podemos ver.” (p. 54) 

 

 

Fig. 10: The puritan – Figura 1, Louise Bourgeois. 1990. 
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Fig. 11: The puritan – Figura 5, Louise Bourgeois. 1990. 

 

Por fim, a também artista plástica francesa Sophie Calle, em Histórias reais, nos intro-

duz em sua vida através de contos autobiográficos que misturam realidade e ficção, sem deixar 

clara a linha que separa estes dois mundos. São trinta e oito histórias, e cada uma delas vem 

acompanhada de uma fotografia, de maioria preto-e-branco. As fotografias e os contos são sem-

pre vistos juntos, mas o olhar tende a observar primeiro a imagem. Os contos explicam a histó-

ria por trás da foto, e a imagem acaba sendo um enxerto do texto, facilmente relacionável.  

 

Fig. 12: Histórias reais: O Roupão, Sophie Calle. 1988-2003. 
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Fig. 13: Histórias Reais: Sonho de moça, Sophie Calle. 1988-2003. 

 

 

Fig. 14: Histórias Reais: Paisagem vista do quarto, Sophie Calle. 1988-2003. 



 25 

4. PROCESSO 

 

“Organizar um caos, eis a criação” 

Guillaume Apollinaire 

 

 O trabalho Matrioska é para ser lido página a página seguida de reflexão. A intenção é 

que o olhar percorra o papel e tire conclusões individuais para só depois estabelecer uma relação 

entre o texto e a imagem. Uma conclusão para a imagem, uma conclusão para o texto, e a jun-

ção dos dois. 

 A obra é aberta para outras formas de leitura, porém, apenas se o texto for lido distante 

da imagem que é possível obter uma leitura sem interferência visual, por isso o livro foi pensado 

no formato contínuo e de forma ao texto e a fotografia não estarem na mesma página. 

Ainda assim, não é possível impedir a interferências de experiências pessoais, e nem há 

vontade disto. Nem sempre a interpretação de quem fruir o livro vai se aproximar das minhas 

intenções porque tudo que criei foi baseado em meus conhecimentos e vivências, que nunca 

serão exatamente iguais ao de outra pessoa.  

Este capítulo segue apresentando meu processo de produção dos contos e das imagens, 

explicitando minhas intenções. São apenas direções de uma mensagem sugerida, qualquer outra 

interpretação por parte de outras pessoas não são erradas, são apenas reflexos de uma vida que 

não a minha. 

 

4.1. Os contos 

 

 Começou em 2009. O primeiro conto escrito deste conjunto específico, que constitui o 

trabalho Matrioska, surgiu enquanto eu morava nos Estados Unidos como estudante estrangeira 

de fotografia em uma pequena faculdade chamada CitrusCollege. Foi “Quê?”, uma história que 

começou como uma forma de externar sentimentos de estar no desconhecido, e acabou em um 

grande exagero de percepções e a descrição de um país das maravilhas pessoal. Eu tinha um 

caderno de anotações que me servia como suporte para expressão, nele eu fazia desenhos e es-

crevia frases soltas, e nesse dia eu decidi escrever sobre como eu me sentia, e, como não era um 

diário, achei melhor florear com surrealismo ao invés de me prender ao real. 
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 Após isso, passei um longo período trabalhando em textos mais longos, por vezes até 

capítulos de livros nunca terminados. Acontece que eu tinha muitos pensamentos soltos, perso-

nagens simples, reflexões que não desenvolviam mais do que seu limite, e eu apenas as descar-

tava. Levei um tempo para perceber que algumas idéias se bastavam em apenas uma página, e 

só a partir disto que comecei a produzir mais.  

 Foi em 2011 que assumi as pequenas idéias e comecei a escrever mini-contos. Parte 

disto foi graças ao tal caderninho, que passei a carregar comigo para todos os lugares e anotar 

qualquer vestígio de idéia. Outra parte foi que eu entrei em uma “relação literária” com um ga-

roto chamado Quico. Não sabíamos nada da vida um do outro, não nos encontrávamose todas 

nossas conversas se resumiam em trocar contos. Quando eu recebia um, me sentia na obrigação 

de respondê-lo o quanto antes, e me “forçava” a produzir algo, revisitando o caderninho em 

busca de idéias para desenvolver. É diferente escrever quando se sabe que alguém vai querer ler.  

 Um dos primeiros contos produzidos foi “Agonia”. Eu estava esperando alguém no 

metrô quando percebi meu corpo me dando muitos sinais de desconforto. A ansiedade me fez 

atenta a cada milímetro da minha pele, a cada sensação do meu organismo. Foi horrível e foi 

ótimo. Tentei me distrair lendo alguma coisa, mas não tive sucesso, então me concentrei em 

absorver aquele momento para mais tarde, quando tivesse uma mesa para apoiar o caderninho, 

eu pudesse discorrer a respeito daquela experiência toda. 

 Fig. 15: Página de caderno com rascunho do conto “Agonia” 
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 Aliás, grande parte de minha produção foi inspirada durante ociosas esperas pelo trem 

ou amigos atrasados, ou longos trajetos de metrô. “A menina do espelho”, por exemplo, surgiu 

quando eu encarava meu reflexo no vidro que protege a mangueira de emergência na plataforma 

de uma estação de trem. Eu estava tendo um dia ruim e, ao ver eu mesma me olhando e espe-

rando atenção, lembrei de quando era mais nova e conversava com o espelho para melhorar meu 

humor. Pensei “E se meu reflexo respondesse?”. Com a certeza que nunca saberia com certeza, 

decidi escrever um conto com uma possibilidade de resposta. 

 Por muitas vezes a história toda veio por causa de um simples “E se...”, pensamento 

muito recorrente quando esqueci um livro e estou olhando a janela do metrô onde uma parede 

de concreto corre e não permite novidades. E se eu me lembrasse de todas minhas vidas passa-

das? Ou se eu nunca morresse? Foi um longo devaneio que terminou em “Carlos” e “Imortal”. E 

se alguém quer morar na rua por opção? “Daniel” mostrou uma possibilidade.  E se eu desco-

brisse que um amigo meu de infância nunca foi real? Até deu saudades do “Percival” que na 

minha vida nunca existiu. Preciso dormir, mas não consigo. E se eu não conseguir dormir nunca 

mais? “Insônia” providenciou uma hipótese.  

 Algumas vezes, percepções que tenho a respeito de algo acabam se tornando um conto. 

Sempre que volto para casa no final da madrugada, sinto uma relação esquisita com as pessoas 

do transporte público que estão indo para o trabalho. Percebo que estamos em tempos comple-

tamente diferentes: eles estão começando o hoje, eu estou terminando o ontem. “A velhinha 

bem velhinha” é a síntese desta sensação. 

 A minha infância teve um papel muito importante no desenvolvimento de alguns dos 

contos. “O menino da janela” e “O menino que contava” surgiram pelas lembranças de histórias 

da Dona Morte nos gibis da Turma da Mônica, de Mauricio de Souza. É comum nestas histórias 

ser contada a vida de uma pessoa com uma mania esquisita antes de a Dona Morte buscá-la. 

Lembro-me bem de uma que contava sobre dois meninos que cresceram juntos e eram viciados 

em jogar xadrez e outra em que um menino passou a vida tentando conquistar o coração de sua 

vizinha. O interessante destas histórias eram as peculiaridades dos personagens descritos e o 

final cômico, apesar de ser uma história de morte (na primeira os dois são levados ao mesmo 

tempo em meio a uma partida de xadrez, precisando terminá-la no céu, onde levam uma bronca 

de São Pedro por não terem aproveitado a vida, sendo que São Pedro resolve jogar uma partida 

de xadrez logo depois que eles saem de perto; e a segunda revela que o menino, no final já ve-

lho, queria apenas recuperar a sua bola que deixou cair sem querer no quintal da vizinha). Inspi-

rei-me nestes traços e exclui o fator da morte, mas achei importante terminar ambos com uma 

revelação contraditória ao resto do conto. 
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 Outro estímulo criativo da infância veio de Peter Pan. Foi a animação da Disney que 

mais assisti quando criança. Eu pegava a fita-cassete emprestada do meu primo e revia várias 

vezes seguidas. Achava que se assistisse o suficiente, seria capaz de aprender a voar e, conse-

qüentemente, sair em busca da Terra do Nunca onde eu não precisaria mais crescer. Não atingi o 

primeiro objetivo, então acabei crescendo. “Ela e o ar” surgiu desta frustração com a incapaci-

dade estrutural de nosso corpo se movimentar sem o contato com o chão, e a relação conturbada 

de uma paixão entre um ser humano e o ar. 

 Por vezes a escrita surge por idéias estruturais, e não de uma história a ser contada. Foi 

o caso de “A história de quando ele passou a vida em busca de um sentido para ser”, que é re-

sultado de querer um conto cujo título fosse maior do que o próprio desenvolvimento; “Acho 

que são”, uma brincadeira de deturpar os tempos e modos verbais, que se tornou uma reflexão 

sobre um mundo em que não temos controle do futuro ou do passado; e “Ele errou, certo?”, que 

surgiu da insistência da repetição de um par de antônimos que me despertava interesse. 

 De todas, apenas uma história completamente como um relato dos fatos como eles re-

almente aconteceram, sem exageros ou figuras de linguagem: “A velhinha dos pombos”. Aquela 

era minha vida em 2006: passar todos os dias, do caminho do metrô até em casa, em frente à 

casa de uma velhinha que alimentava pombos e se parecia com eles. Era isso até o dia em que 

comecei a passar em frente a um salão de cabeleireiro. A história estava lá o tempo todo, mas eu 

só a coloquei no papel cinco anos depois. 

 

 Aprendi na faculdade que filmes de acetato, quando entram em decomposição, apresen-

tam um cheiro forte de vinagre. Achei uma curiosa informação, e não deixei de imaginar vários 

porões por aí com esse cheiro e os donos sem saber o porquê. O primeiro conto da trilogia do 

menino que perdeu a memória surgiu a partir destas idéias. Algum tempo depois, eu fui à casa 

de minha avó e vi várias fotos de sua época mais jovem. Fotos estas que foram acompanhadas 

por longas explicações e causos divertidos. Pensei sobre o que significariam aquelas fotografias 

se eu não tivesse a minha avó para acompanhá-las com narrações dos fatos, e escrevi “o baú”. 

Apenas um tempo depois fui perceber que casava de ser uma continuação de “o porão”, então 

decidi que precisava fechar a trilogia com um conto final. “A moeda” se formou da reflexão 

imposta pelos dois textos anteriores, como uma conclusão à evolução do pequeno menino que 

se torna um velho senhor sem apego à memória. 
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Fig. 16: Página de caderno com rascunho do         

conto “O Porão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Página de caderno com rascunho do conto 

“Enfado” 
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 Já “Enfado” surgiu a partir de um cheiro. Acordei em uma manhã pós-chuva, olhei para 

o céu cinza, respirei fundo e inalei toda a umidade, poluição e aspereza daquele ar. “Esse é o 

cheiro do tédio”, pensei. Ora, uma manhã chuvosa em uma fazenda transmite tranqüilidade, o 

que há com a metrópole? O tédio da cidade grande é diferente do tédio do campo. O tédio da 

cidade grande é opressor, angustiante... Como deve se sentir alguém que saiu da calmaria para 

tentar a vida no caos? 

 “O pobre homem pobre” também surgiu ao pensar sobre a vida insossa. Um desânimo 

com uma vida de esforços que inevitavelmente acabará em morte. Mas no final me levou a uma 

esperança de que possam existir outros universos por aí. 

 Às vezes as idéias surgiram das coisas mais bobas... Eu conversava com um amigo 

quando ele me confessou estar usando remédio para calvície, eu reagi dizendo “Que injusto! A 

bunda peluda e a cabeça calva!”. Pensei logo depois que aquele seria um nome muito legal para 

um texto e criei “A cabeça careca e a bunda peluda”. 

 

 Fig. 18: Página de caderno com rascunho do conto “O paradoxo de um texto sobre o nada que rendeu em 

nada, sendo que rendeu em um texto que fala sobre nada” 
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 Enfim temos as histórias que surgiram a partir das decepções amorosas. Ah, as decep-

ções amorosas. Há de se pensar que não tenho idade o suficiente para saber o que é sofrer por 

amor, mas como a pessoa intensa (e dramática) que sou, tenho a capacidade de exagerar um 

sentimento bobo em uma devastadora história de amor. A primeira vez que percebi que poderia 

usar um problema amoroso ao meu favor foi em 2010, quando escrevi um conto intitulado “O 

monstro e a monstra” (que por conter muito mais que uma página, não foi incorporado a este 

trabalho). Foi a partir desse momento que eu passei a me negar a sofrer por alguém sem tornar 

isso ao menos um micro-conto. “O paradoxo de um texto sobre o nada que rendeu em nada, 

sendo que rendeu em um texto que fala sobre nada” foi uma resposta tardia a um sofrimento 

breve que forcei a se tornar algo. O paradoxo real se poetizou. 

 “Tudo...” é sobre perceber que não é porque se espera algo de alguém, que vai aconte-

cer. “Em frente a uma cafeteria de uma rua qualquer” é uma alegoria a todos os amores de me-

trô, ou de qualquer pessoa que eu já vi alguma vez, reencontrei, mas nunca conheci.   

 “O buraco” foi o devaneio mais complexo que tive a despeito de um fracasso no amor. 

Foi em um dia que me percebi tentada a insistir em um passado amoroso, o que eu sabia ser um 

erro, mas não consegui me conter. Ao pensar sobre isso, imaginei que era como se eu estivesse 

dançando ao redor de um buraco, perigando de cair dentro dele, sendo eu quem o havia cavado. 

E a metáfora do buraco foi enriquecendo até resultar no conto. 

 O texto final, “Sufoco” é também um dos mais recentes. Era momento de meditação na 

aula de yoga e eu não estava conseguindo me concentrar na respiração. Por aqueles dias eu an-

dava meio agoniada. Eu me sentia tão mal com relação a pensar, que tentava me ocupar o tempo 

todo com qualquer meio que me permitisse não refletir... e então tive que meditar. Os pensa-

mentos vieram todos juntos, me angustiando ainda mais, e fizeram eu me sentir tão mal que eu 

queria poder sair do meu próprio corpo. Eu precisava de um tempo longe de mim. Não foi pos-

sível, mas a sensação passou mesmo assim, e resultou no texto que fecha o trabalho. 

 

4.2. As imagens 

 

  E era 2013 e eu estava diante do último ano da faculdade. Eu tinha um Trabalho de 

Conclusão de Curso pela frente e muitos textos nas mãos (cerca de 85% da produção textual foi 

feita previamente a este ano). Resolvi juntar os dois. 

 Sendo o trabalho de conclusão do curso de Fotografia, era necessário que os contos se 

relacionassem com imagens, então decidi produzir fotos. Por outro lado, eu não queria que as 
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imagens fossem meras ilustrações, eu queria que elas dialogassem com o texto, sem serem lite-

rais a eles, por vezes até acrescentando uma nova opção de narrativa. Para isso, eu teria que 

mergulhar nas histórias e forçar minha imaginação a ir além do que as palavras me diziam. 

 A solução que encontrei foi criar um caderninho de devaneios. Eu imprimi os contos e 

colei todos com três páginas de distância uns dos outros. Nestas três páginas eu me permiti es-

paço para desenhar, escrever e colocar tudo que eu refletia a respeito de cada história. 

 No geral os processos foram bem parecidos: reler o conto várias vezes, pensar sobre o 

que estava escrito, pensar além das palavras, e tentar achar relações externas com a temática 

principal do texto. 

 

A menina do espelho 

 

Fig. 19: Página do caderno com devaneio do conto “A menina do espelho” 

 

 Durante o devaneio desta história que surgiu o título do trabalho. Já antes tinha sido 

decidido que o livro seria produzido através de um pseudônimo criado em 2006. Ao devanear 

sobre “A menina do espelho”, a frase “mais uma dela dentro dela” fez eu me lembrar de bone-

cas matrioskas. Ora, Ella é mais uma minha dentro de mim.  

 Como as bonequinhas foram usadas para o título do livro, tive de escolher outra imagem 

para relacionar com o texto.  
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 Lembrei de quando era pequena e brincava de passar cola nas costas das mãos. A cola 

secava e, se puxada lento o suficiente, saía em forma de película, muito parecida com pele des-

cascada. Isto me lembrava de cobras, trocando de pele à medida que vão crescendo. Relacionei 

essa renovação ao conto, onde a menina, ao aderir a outra dentro dela, está em processo de mu-

dança. 

 

Acho que são 

 O texto é confuso e parece não fazer sentido. Os tempos e modos verbais estão trocados, 

de maneira que não é possível situar as ações em noção cronológica.  Fala sobre viver no 

presente, sobre não se ter controle sobre o passado e o futuro, e, sendo assim, qual a importância 

real de estruturar uma ordem com verbos? O título do texto é uma opinião oposta ao que a frase 

final do conto impõe. A resposta pode vir antes da pergunta? 

 Escrito sem tempos e modos verbais, este texto se torna extremamente pessoal: apenas 

eu sou capaz de dizer com certeza qual o momento no tempo aquele verbo deveria estar. O con-

to é nebuloso, como observar uma paisagem em meio à neblina: é possível ver os contornos, dá 

para entender o que é, do que é feito, mas não se pode absorver todos os detalhes, entender os 

volumes. Pensei o autorretrato desfocado como a reprodução imagética do pessoal nebuloso. 

 

Tudo... 

 Torradas remetem ao café da manhã, e vi nisso um romantismo da relação de duas pes-

soas que acordam juntas e passam pelo ritual da alimentação matinal ao lado uma da outra.  O 

texto fala sobre um relacionamento que já foi e não pode mais ser o que era. As torradas da foto 

estão queimadas, porque passaram do tempo, que nem o relacionamento no conto. 

 

Quê? 

 Para o texto “Quê?!” eu tive um processo mais simples. A primeira versão da história já 

terminava falando sobre acordar em uma banheira. Resolvi retirar esta informação do conto e 

transferir para a imagem.  

 Este conto é quase a descrição de um sonho, mas pode também ser lido como um conto 

de fadas: uma viagem a um mundo surreal. Com a foto, podemos dizer que tudo não passou de 
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uma alucinação causada por fortes entorpecentes, tanto que a pessoa acabou deitada em uma 

posição desconfortável em uma banheira, ainda usando roupas. 

 

Fig. 20: Página do caderno com devaneio do conto “Quê?” 

 

Insônia 

 

Fig. 21: Página do caderno com devaneio do conto “Insônia” 
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 “Insônia” foi uma história que no caderno não se resolveu. Eu pensei muito em ovelhas, 

e ovelhas como nuvens, mas era uma idéia inviável (não se vêem muitas ovelhas em São Paulo, 

e elas não são nuvens) e acabou que foi a última imagem a ser produzida. A idéia de fotografar 

um pernilongo surgiu quando eu estava longe do caderno, e não foi prevista pelos devaneios 

anteriores. 

 Quantas noites não tive sucesso em dormir porque um pernilongo insistia em zumbir no 

meu ouvido? Ou quando eu tinha tantas picadas que passava a noite em claro por culpa das co-

ceiras? A fotografia mostra este pernilongo, em analogia com o que quer que tenha feito a me-

nina do texto não conseguir dormir. Com o pernilongo morto, enfim é possível descansar. Ai, se 

o “pernilongo” do texto tivesse morrido antes que a menina morresse. 

 

Agonia 

 Fala sobre esperar alguém chegar. Toda a aflição do aguardo, e o alívio quando a pessoa 

chega. Pensei sobre espera, e sobre a percepção que temos do corpo em momentos de solidão, e 

cheguei a uma releitura do que o texto pode dizer, resolvi expô-la na fotografia. 

 Os dois dedos enrugados representam dedos que estiveram em meio úmido, uma suges-

tão à masturbação. A partir disto o texto pode ser lido como a primeira vez da descoberta do 

corpo, com sensações exageradas e novas, até que enfim ele, o orgasmo, chega. 

 

A velhinha dos pombos 

 Considerei os personagens mais importantes do conto como a velhinha, os pombos, e o 

pão. No final da história, fica subentendido que a velhinha morreu, e que os pombos tomaram 

outro rumo (qualquer um que lhes alimentasse bem). O texto falha em abordar o que aconteceu 

com o pão que era usado para alimentar os pombos. Para tal, a foto se insere, mostrando o pão 

apodrecido. Isto indica também que pode ter demorado bastante tempo até perceberem a morte 

da velhinha, uma vez que pão demora bastante para chegar a este nível de deterioração. 

 

Em frente a uma cafeteria de uma rua qualquer 
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 Pensei que além do limite que a história nos conta, pode ser que os personagens tenham 

se envolvido além da amizade.O arrepio sugere um sentimento aflorado, mas pode simplesmen-

te ser relacionado a um déjà vu. 

 

Ele errou, certo? 

 O texto é vago, pode falar de qualquer coisa. Fala sobre alguma coisa errada, que cada 

vez fica mais errada e nunca se conserta. Pensei em uma série de TV, Dexter, que é sobre um 

assassino em série que só mata assassinos. Imaginei que este é um erro que pode parecer certo. 

Não sabia como representar o assassinato de um assassino, então apenas fotografei a pessoa 

morta, de forma que, qualquer que fosse o erro, foi tão errado que alguém morreu. 

 

O menino que contava 

 

Fig. 22: Página do caderno com devaneio do conto “O menino que contava” 

 

 Posso dizer que o devaneio para “O menino que contava” foi o que foi mais longe. Para 

chegar na fotografia eu tive que virar o menino da história. Olhei para o meu caderno e pensei o 

que poderia ser contado. Coloquei números que preencheram a página ao lado do texto, contan-

do a quantidade de números que cabiam no espaço em branco. Só depois disso que minha mente 
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me levou à contagem de dias que um prisioneiro faz. Então resolvi contar o número de palavras 

que tinha dentro do conto até que cheguei ao número 138, que é o número de barras de conta-

gem que aparece na imagem final.  

 A imagem pode sugerir que o menino, em algum momento de sua vida, foi preso e não 

teve nada para contar além dos dias; ou, em outra leitura, que ele estava aprisionado por aquela 

mania que lhe ocupava tanto tempo e não tinha utilidade alguma. 

 

Percival 

 

Fig. 23: Página do caderno com devaneio do conto “Percival” 

 

 Assim como em “Quê?”, retirei uma informação do final do texto para ser colocada na 

foto. A primeira versão do conto terminava com a narradora explicando que seu amigo de infân-

cia parou de aparecer quando ela começou a tomar alguns remédios. Com esta informação fora 

do texto, foi possível manter a história sobre um amigo que existiu, mas se afastou, dando duas 

linhas narrativas. 
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Daniel 

 Parede é um símbolo de proteção. Grandes muralhas protegeram civilizações, até a bar-

riga de nossa mãe já foi como uma parede para nós. 

 A parede que está infiltrada está em processo de destruição, está cedendo e eventual-

mente ruirá. Saindo de uma casa que está prestes a ruir, você fica mais protegido estando longe 

desta proteção. 

 Foi desta forma que eu vi a situação de Daniel, depois de pensar a respeito do texto.  

 

Carlos 

 Religiões conhecidas por acreditar em reencarnação pregam que reencarnamos até atin-

girmos a iluminação. Pensei que Carlos, sendo capaz de lembrar de tudo que já viveu, não teria 

interesse em atingir essa iluminação, pois isso o impediria de continuar a reencarnar. Por este 

motivo a fotografia da lâmpada quebrada. 

 

O menino da janela 

 Para este conto pensei na imagem apenas como uma pergunta: E agora o que o menino 

faz quando a televisão está fora do ar? Volta para a janela? 

 

A cabeça careca e a bunda peluda 

 No final do texto é dito que o que faz o personagem se sentir mais velho é não conseguir 

comer de boca fechada. A fotografia explica esta afirmação, mostrando a impossibilidade de 

comer de boca fechada ser causada pelo uso da dentadura. 

 

O pobre homem pobre 

 Acredito que este seja o maior exemplo de como as vivências e conhecimentos indivi-

duais interferem na interpretação de uma obra. O final do texto é uma desesperança, já a foto-

grafia possui a intenção de sugerir a existência de universos paralelos, porque buraco de minho-

ca (wormwhole) é o nome dado aos portais que permitem a viagem entre universos. Sem esta 

informação, a imagem pode ser relacionada à decomposição pós-morte, por exemplo.  
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Imortal 

 Abaixo está a segunda página de devaneios de “Imortal”. Foram vários pensamentos, 

vários esquemas em desenho... Para no fim realizar um asterisco sem muito destaque no canto 

inferior esquerdo da página. 

 

Fig. 24: Página do caderno com devaneio do conto “Imortal” 

 

 Vejo unhas como a forma mais primitiva de defesa. Imaginei que, morrendo por dentro, 

o Imortal finalmente baixou suas defesas (cortou suas unhas), e se mostrou vulnerável. Até a-

quele momento, ele era invencível, mas não mais. 

 

Enfado 

 A princípio eu lia e relia o texto pensando em um entorpecimento. Pensei no persona-

gem em meio a manequins, de forma a equiparar ele a este estado anestesiado de conformismo a 

que nos sujeitamos ao morar na cidade. Até que um dia li o texto novamente, e me atentei que 

talvez não suportar a cidade em que vive pode ter relação com não poder ser como se é, as limi-

tações. Logo pensei em um travesti, que é tão julgado pela sua escolha de se vestir com roupas 
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padronizadas como exclusivas para mulher. Como ele não podia ser quem era, resolvi na foto 

representar tímidas unhas pintadas, ao invés de um travestido completo.  

 

A trilogia do menino que perdeu a memória 

 Eu precisava de três fotografias que, como os textos, funcionassem como uma trilogia. 

Tive a ideia de comparar a memória do menino a um papel. Primeiro uma folha em branco, 

como uma criança pronta para novos aprendizados; depois um papel escrito e apagado, como 

ideias que se renovam; e enfim um papel amassado, com todo o conhecimento adquirido jogado 

fora. Porém não obtive o sucesso estético pretendido, então abandonei a ideia. 

 Depois de muito pensar, cheguei à lã. Primeiro a lã em processo de tricô, pensando na 

curiosidade do menino e sua vontade de construir memórias, as suas próprias junto da dos ou-

tros; um processo que foi interrompido pela proibição de ver o baú. Em seguida, o amontoado 

de lã visa representar o momento em que o menino se percebeu órfão de memórias, uma bagun-

ça em sua cabeça, um emaranhado tão confuso que não tem mais utilidade. Por último estão 

apenas as agulhas, representando assim que só lhe restou a matéria prima das memórias, que é o 

presente (que se transforma em passado), e nada mais. 

 

Ela e o ar 

  

Fig. 25: Página do caderno com devaneio do conto “Ela e o ar” 



 41 

 Outro exemplo de um devaneio que percorreu um longo caminho antes de chegar na 

fotografia final.  A imagem da menina com a cabeça dentro da gaiola estava bem completa na 

minha cabeça, mas no final achei melhor nem concretizá-la. Os pensamentos em cima de “Ela e 

o ar” passaram por vários elementos relativos a aves e terminou no ovo rachado. 

 O ovo é o pássaro não formado, indicando que a menina não estava pronta para o mun-

do.  

 

A velhinha bem velhinha 

 Para este texto pensei como as pessoas se relacionam com o tempo: cada um tem o seu. 

A velhinha estava em um tempo diferente da menina, que estava em um tempo diferente do 

cachorro, que não se importava com isso e só queria comer pão. Nisso pensei que tempos dife-

rentes não necessariamente significavam pessoas diferentes, e isto relacionei à viagem no tempo 

e me perguntei “E se a velhinha que a menina via fosse na verdade ela mesma no futuro?”. A 

partir disso desenvolvi a foto de mãos diferentes segurando o mesmo pão. 

 

O buraco 

 O buraco é uma metáfora sobre tudo aquilo que você sabe que é errado, mas lhe dá pra-

zer, então você cede aos desejos.  Os impulsos, todas as vontades confundidas com necessida-

des, são ainda mais intensos durante a adolescência. Como menina, considero o momento de 

transição da infância para a puberdade a partir da primeira menstruação. A fotografia mostra 

esse sangue escorrendo, apontando quando a menina do texto passou a conviver mais intensa-

mente com a tentação dos “guilty pleasures”. 

 

A história de quando ele passou a vida inteira procurando um motivo para ser 

 “A história de quando ele passou a vida toda em busca de um sentido para ser” foi a 

única fotografia que surgiu ao mesmo tempo que o texto.  

 Um dia antes de dormir eu tive uma idéia que eu julguei muito boa para um conto. Era 

bastante tarde e eu estava com muito sono, não consegui pegar um papel ou meu celular para 

anotar a idéia, e decidi que lembraria no outro dia. Pois é, não lembrei. A idéia genial nunca 

mais apareceu, mas me fez pensar em um texto exatamente sobre ter uma idéia genial e acordar 

com amnésia. Até escrevi um rascunho, mas este texto não foi finalizado. Pensar em memória 
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me fez pensar em um peixe, e fiquei desenhando vários peixes na página. O rascunho do texto 

sobre amnésia falava de um homem entendendo o sentido da vida antes de dormir. Logo eu tive 

a idéia de querer um conto que tivesse um título enorme e que já contava toda a história, fazen-

do com que o corpo do texto fosse de menos de uma linha. Eu queria usar o peixe, então fiz 

algumas tentativas, até que cheguei à alternativa final que foi aderida ao projeto. 

  

Fig. 26: Página do caderno com devaneio do conto “A menina do espelho” 

 

O paradoxo de um texto sobre o nada que não rendeu em nada, sendo que rendeu em um 

texto que fala sobre nada 

 A fotografia e o texto falam a mesma coisa: quando o nada se transforma em alguma 

coisa que fala sobre o nada. A imagem é apenas um releitura do conto, sugerindo outra utiliza-

ção do nada. 

 

Sufoco 

 Ao oposto do começo do livro, o conto final fala de uma menina que morava dentro de 

outra e resolveu sair. Não é necessariamente uma continuação a “A menina do espelho”, mas os 

dois contos podem facilmente se relacionar. A foto do umbigo procura estabelecer uma relação 

da alma com o corpo assim como é de um bebê e sua mãe. Chega uma hora em que o cordão 
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umbilical é cortado e aqueles que eram ligados se tornam independentes. A alma se soltou do 

corpo e o que era um virou dois.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final desta pesquisa de conclusão de curso, pode ser considerado que toda obra é 

uma obra aberta, estando ela disponível para infinitas interpretações. Estas interpretações são 

narrativas que se formam a partir do incentivo que a obra propõe e se completam com a pré-

disposição de experiências daquele que a frui. 

 Foi aprendido que a interpretação alheia é incontrolável, apenas dirigida. Logo, não se 

deve esperar que a mensagem compreendida por um observador da obra seja a mesma que aque-

la proposta pelo criador. Desta forma, esta característica intrínseca e inerente do ser humano 

deve ser levada em consideração por qualquer produtor de obras, para não haver frustração. 

 Pode considerar-se também que é possível potencializar as possibilidades de fruição 

quando, em uma obra, se mistura mais de um tipo narrativo. Imagens e textos formam um bom 

exemplo de combinação de formas narrativas que se relacionam com frequência no mundo da 

arte resultando em obra aberta. 

 Imagens e textos possuem uma natureza plurissignificativa, e a associação das duas se 

mostrou, no curso do tempo, uma conturbada relação em que uma sempre interfere na outra, 

aspecto que pode ser usada no enriquecimento de um trabalho: mais uma das infinitas formas de 

contar histórias. 
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Fonte: Acervo pessoal 
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