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Resumo 
 
Como metáfora para a circulação de ideias, a pesquisa Tempo de Fundo, elaborada com 
uma metodologia que partiu de um fluxo de mensagens lançadas ao mar, expõe o processo 
criativo e artístico desenvolvido. Explorando as potencialidades do mar como sítio propício 
para conexões, retoma o significado das antigas travessias ultramarinas para conectá-las à 
navegação contemporânea, via internet, através de um circuito multidisciplinar e híbrido de 
comunicação universal. Com o objetivo de promover uma experiência estética no contexto 
das poéticas visuais contemporâneas, através de espaço e tempo, real (mar) e virtual 
(internet), a pesquisa incorporou imagens fragmentadas submarinas com a expectativa de 
dialogar com o outro. A interconexão estabelecida entre arte e natureza fez da 
correspondência sua principal força criativa.   
 
Palavras-chave: processos criativos, poéticas líquidas, instalações submarinas. 
 
 
Resumen 
 
Como metáfora  para la circulación de ideas, la investigación Tempo de Fundo, elaborada 
según una metodología que partió de un flujo de mensajes lanzados al mar, expone el 
proceso creativo y artístico desarrollado; exploando las potencialidades del mar como lugar 
propicio para conexiones, retomando el significado de las antiguas travesías ultramarinas, 
para vincularlas a la navegación contemporánea, vía internet, a través de un circuito 
multidisciplinario e híbrido de comunicación universal. Con el objetivo de promover una 
experiencia estética en el contexto de las poéticas visuales contemporáneas, a través del 
espacio y el tiempo, real (mar) y virtual (internet), la pesquisa incorporó imágenes 
fragmentadas submarinas con la expectativa de dialogar con el otro. La interconexión 
establecida entre arte y naturaleza hizo de la correspondencia su principal fuerza creativa.   
 
Palavras clave: procesos creativos, poéticas líquidas, instalaciones submarinas.   
 
 
 

O navegador que lança sua garrafa ao mar, no momento em que seu navio 
soçobra... sorri ao sonhar que esse vidro frágil levará seu pensamento e seu 
nome a algum porto... que deus permita às águas enlouquecidas, destruir 
os navios, mas não os pensamentos; o pescador, que avista a garrafa após 
sua longa peregrinação sobre as ondas, indaga-se: que elixir será esse, 
negro e misterioso? ...pescador, é a ciência, é o elixir divino que bebem os 
espíritos, tesouro do pensamento e da experiência. 

                                                                           Vigny apud CHEVALIER  

 
Tudo começou dentro do mar. Senti vontade de me comunicar, dali mesmo, de 

dentro do mar. Naquele instante, refletindo sobre o significado das mensagens, 

desejei iniciar diálogos e compartilhar ideias... Pensei em criar imagens vivenciando 
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à arte como viagem, uma viagem para encontrar o outro. Considerei então, a 

possibilidade de estabelecer conversações usando o mar como espaço poético, pois 

acredito que o mar pode promover esse esforço imaginativo, capaz de suscitar 

emoções e sensações criativas em diversas linguagens.  E, em meio a ideias e 

águas, imaginei um jogo poético onde formas antigas e atuais de comunicação 

pudessem interagir e instituir relações.  A intenção inicial foi gerar uma poética da 

correspondência.  

Valendo-me das palavras do filósofo Gaston Bachelard (1997, p.193), “a água é a 

senhora da linguagem fluida, da linguagem contínua, continuada, da linguagem que 

proporciona uma matéria uniforme a ritmos diferentes”, e das minhas experiências 

aquáticas, escolhi o mar para experimentos artísticos, por tratar-se de um ambiente 

propício para trânsitos e comunicação, uma vez que suas águas alcançam todas as 

margens do mundo. A água salgada movimenta-se e altera-se continuamente, é 

fenômeno e, talvez por isso, haja uma sensação de renovação quando estamos 

dentro dela. Para Bachelard (1997, p.6 e 7), “a água é realmente o elemento 

transitório [...] um tipo de destino [...] que metamorfoseia incessantemente a 

substância do ser”. A citação chama atenção para a imprevisibilidade da vida 

representada pela água, que nutre e transforma o indivíduo quando este interage 

com a natureza. 

A ideia começou a ser formulada durante um passeio de barco a algumas milhas da 

costa onde, no curso das correntezas reuni elementos de processos criativos 

anteriores, com experiências de viajantes do passado e mapas imaginários das 

minhas próprias viagens. Em meio a conjecturas fiquei olhando a linha invisível do 

encontro do céu com o mar e lá, no longe, me envolvi com a distância oceânica 

absoluta. Foi justamente nesse instante que surgiu o desejo de distribuir mensagens 

poéticas pelo mar, sabendo, entretanto, que estas poderão ficar em circulação 

durante anos, ou talvez, nunca sejam encontradas. Navegando nessa atmosfera 

sensível e genuinamente marítima vislumbrei cartas escondidas dentro de garrafas 

de vidro, imaginando-as amarradas a um navio naufragado no fundo do mar, 

esperando pela força das marés, para então, partirem em viagem, numa tentativa de 

completar uma rota, alcançar um barco, um pescador ou um porto distante...    
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      Processo da ação artística | fotografias Pablo Koss. 2009 

 

Ao condicionar minhas ações artísticas ao mar, dei inicio a um fluxo de 

pensamentos, privilegiando o que é instável e temporário, especificidade que 

direcionou todo o desenvolvimento da investigação. O significado surgiu das 

relações eventuais entre sujeito e ambiente, ou seja, das interações acontecidas 

nesse sítio. De acordo com Bachelard (1997, p.78), “para alguns sonhadores, a 

água é o movimento novo que nos convida à viagem jamais feita”; nesse sentido, as 

imagens da água me conduziram a uma navegação fluida e criativa.  

No meu processo artístico as imagens poéticas aparecem num momento qualquer... 

Após esse instante criador, chegam ideias fragmentadas com informações variadas, 

conectando tempos e espaços. Foi assim que agrupei fragmentos de memórias 

marítimas e um pouco das lembranças submergidas para construir este sistema 

dissertativo. A partir da primeira imagem, foi desencadeada uma rede associativa de 

dados e fatos. Para uma melhor sistematização do processo criativo nesta pesquisa, 

me aproprio da palavra “rede”, no sentido descrito por Cecília Salles, que defende a 

existência de uma conexão entre o artista, a cultura e seu espaço-tempo. O 

confronto entre obra e processo, segundo a autora, se desenvolve de maneira 

construtiva dentro de uma organização que vai se constituindo ininterruptamente, em 

percursos complexos de criação e de reflexão, sem início nem fim. Para Salles 

(2006, p.19), “uma memória criadora em ação pode ser vista na perspectiva da 

mobilidade”, ou seja, os caminhos e tendências incertas são experimentações que 

traduzem fluxos, geram conhecimentos inter-relacionados, e estes direcionam o 

artista para a produção do objeto de arte. A memória é vista por Salles “não como 

um local de armazenamento de informações, mas como processo dinâmico que se 
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modifica com o tempo” (ibidem, p.19). Portanto, o processo criativo pode ser 

entendido como movimento e comunicação.  

Privilegiando a mobilidade como qualidade dominante nesta pesquisa, busco mais 

uma vez o pensamento da autora, sobre a produção artística, entendida como uma 

rede de conexões variáveis, pois durante a criação, o intercâmbio é responsável 

pela multiplicação de novas rotas. “Qualquer momento do processo é 

simultaneamente gerado e gerador” (SALLES 2006, p. 26). Sob essa ótica, o 

processo criativo avança, se desdobra, institui relações e associações com espaços 

e tempos diferentes para multiplicar-se em alternativas construtivas.  

O mar, nesta pesquisa, fez aflorar enigmas de distâncias, aventuras e descobertas. 

Como ambiente de ação, veiculou mensagens, promoveu encontros e agenciou 

correspondências. Considero o ambiente marinho um espaço aberto de significados 

para a exploração artística, e me pergunto: de qual mar desejo falar? Seria um mar 

específico? O mar da Baía de Todos os Santos? Ou o imaginário de um mar global, 

onde todos os mares são um só?  

Nasci na Bahia, estado brasileiro com uma costa oceânica que se estende por 

1.183km, sendo este litoral palco de grandes travessias desde a descoberta do 

Brasil. Salvador nasceu na Barra, onde em 1534 foi erguido o forte Vigia da Barra ou 

Forte Grande; para os navegantes antigos essa fortaleza representava o abrigo 

depois de uma longa e penosa viagem oceânica. O Forte de Santo Antônio da Barra 

e seu farol guardavam a cidade e impressionavam a todos pela sua imponência. A 

cobiça pelas riquezas nas novas colônias fomentou inúmeras viagens, de tal modo 

que os mares foram circunavegados, transformados em rede de comunicação e 

comércio, pois na época das grandes navegações o mar era a única via entre os 

continentes. O mapa do mundo que conhecemos foi desenhado a partir dessas 

viagens ultramarinas, expandindo os horizontes e fazendo o homem, de fato, a 

medida de todas as coisas. Assim, percebo que a mudança das mentalidades 

decorre da ampliação dos horizontes, sempre acionadas por uma conjuntura de 

novas descobertas.  

O intenso deslocamento de embarcações na América do Sul no período da 

colonização, as intempéries, batalhas e, consequentemente, os naufrágios, fizeram 

do mar de Salvador um lugar histórico e atualmente um sítio arqueológico 
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submarino. Foi exatamente neste espaço, em alguns pontos no fundo da Baía de 

Todos os Santos, onde foram realizadas as minhas ações artísticas submarinas.             

Dentro de um circuito de relações significativas sobre o alcance do mar em nossas 

vidas, os diálogos com teóricos, artistas e navegadores foram de fundamental 

importância para uma maior interação entre a arte e o mar. Colaboram também, para 

o entendimento particular desse mundo submerso, fatos determinantes para a 

construção desta narrativa visual. Mais do que informações, as interconexões entre 

diversas áreas do conhecimento provocaram reflexões que me fizeram considerar 

diferentes pontos de vista sobre o ambiente marítimo.  

Posto assim, foram exploradas as potencialidades do mar como espaço para a 

navegação, dentro de um circuito artístico. Ainda que a investigação tenha um foco 

específico na arte, no universo sensível, existe um viés ambientalista que a circunda, 

não só pelo ambiente vivo, o mar, onde a obra está inserida, mas também, pelo 

interesse real nas questões do lugar que habito. O espaço marinho para mim é 

também um lugar de sonho e liberdade; parafraseando Victor Hugo Guimarães 

Rodrigues (1999, p.346), um lugar para “despertar os sentidos através do olhar 

imaginário, a ponto de enunciar que o mundo é uma visão do sonhador”. 

Pensando a pesquisa em artes como um aberto de possibilidades, as preferências e 

referências pressupõem um agrupamento e distribuição de informações no sistema 

construtivo, criado pelo artista. Dessa forma, constatei que só através do 

procedimento artístico, que é também um processo de conhecimento e descoberta, 

podemos planejar e acionar meios operantes para a materialização do nosso 

pensamento plástico. 

Considerando que meu histórico de vida tem a água como ponto principal e 

recordando as atividades aquáticas praticadas, analiso agora quanto essa memória 

influenciou meu fluxo artístico. Para entender melhor esse processo integrado, 

retrocedo ao tempo onde essas sensações ainda continuam vivas dentro de mim, 

pois espero recuperar, mesmo de forma fragmentada, ressonâncias afetivas do 

passado. Acredito que as histórias de vida são memórias de tempo e espaço; 

mesmo sendo de um tempo descontínuo e de um espaço já diluído.  

Assim, vislumbrei uma imagem minha, ainda menina, quando tinha a habilidade de 

deslocar-me de improviso, movimentando-me de forma dinâmica, com uma 

personalidade agitada, que, comparo agora, com o vigor do mar. Aventurava-me nas 
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águas, nadando, mergulhando ou velejando, e na época não imaginava que esses 

exercícios lúdicos e libertadores poderiam transformar-se em elementos inspiradores 

e constitutivos de arte. Navegando na incerteza dessas reflexões, revelo alguns 

instantes sensorialmente remotos, que agora visualizo como poderosos veículos 

poéticos.  

Durante os veraneios, fazíamos as travessias entre Salvador e a ilha de Itaparica, de 

saveiro, e lembro que ficava muitas vezes debruçada na beirada do barco, sentindo 

a madeira rústica e úmida nas mãos, a pele impregnada de sal e os olhos perdidos 

como que hipnotizada pela água que passava por baixo do casco. Quantas vezes 

essa imagem de água... ora água transparente e outras, uma água espessa de cor 

azul escura, indecifrável e inatingível. Essas águas corriam embaixo da quilha do 

barco e meu pensamento ia junto, imaginando quantas coisas poderia estar 

escondido sob aquele imenso mundo submerso. Essas imagens do passado 

provocaram e promoveram as mais variadas considerações, das quais, hoje me 

aproprio poeticamente. As lembranças emergem e ajudam a sedimentar a memória 

que formam algumas das experiências aquáticas de minha vida. Decantadas lá no 

fundo, vão surgindo e se relacionando à minha produção artística na medida em que 

são acionadas, seja pela intuição, sentimento ou associação. 

Foi em um dos veraneios que conheci o mergulho com compressor, tornando-se 

esta uma das experiências mais importantes da infância. O compressor (de baixa 

pressão) é uma máquina movida a motor que fica em cima do barco e, através de 

mangueiras, fornece ar aos mergulhadores no fundo do mar.  

O mergulho profundo é para mim um momento íntimo de total concentração. O 

espaço super-dimensionado do mar se fecha e se internaliza em mim e, na mesma 

medida, o tempo se torna impreciso e flutuante. Mergulhar é uma atividade 

surpreendente, mas tem como característica, além da instabilidade causada pelo 

próprio meio aquático, o inesperado e o risco. Praticá-lo é de alguma forma, um ato 

de superação, uma experiência real de adentrar outro espaço, em se deixar fundir 

com a natureza. Quando submergimos, ficamos tanto físico como psicologicamente 

envolvidos no ambiente do fundo do mar, tentando conjugar as informações técnicas 

e controlar a parte emocional, que os códigos básicos de orientação simplesmente 

desaparecem. Não existem cantos, quinas, referências. Parece que nosso corpo 

movimenta-se em câmara lenta, num mundo que gira mais devagar, onde há tempo 
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para a contemplação... Quando “mudamos de espaço concreto [...] não mudamos de 

lugar, mudamos de natureza” afirma Bachelard (1993. p.210). Mergulhar no 

profundo é romper com as amarras do mundo terrestre e “voar”, só que em meio 

líquido, sem a sensação de queda nem de abismo, só uma suave perda de 

gravidade e envolvimento total com a substância água. 

Baseada nesta experiência, tentei criar um mecanismo experimental durante o 

processo artístico, relacionando a arte com as minhas vivências marítimas. Cecília 

Salles (2006. p.51) explica que o artista se apropria daquilo que toca sua 

sensibilidade e dessa forma, tira proveito do entorno, transformando e resignificando 

imagens que aparecem como “extensões do conhecido”, isto é, o artista vai 

recolhendo do mundo aquilo que lhe interessa. A maneira como abordo o cotidiano 

na Baía de Todos os Santos e o entendimento particular desse mundo submerso, 

determinaram minhas narrativas visuais. Dialogando com elementos próprios desse 

espaço, improvisei um jogo de intercâmbios com o tempo e a memória, esperando 

alcançar um sistema de correspondência poética. 

 

Nessa contemplação em profundidade, o sujeito toma também consciência 
de sua intimidade. Essa contemplação [...] é uma perspectiva de 
aprofundamento para o mundo e para nós mesmos. Permite-nos ficar 
distantes diante do mundo. Diante da água profunda, escolhes tua visão; 
podes ver à vontade o fundo imóvel ou a corrente, a margem ou o infinito; 
tens o direito ambíguo de ver e de não ver. (BACHELARD, 1997. p.53). 

 

As palavras de Gaston Bachelard mostram a capacidade de abstração inventiva que 

temos, se configurando em imagens reais e oníricas. Penso poder estabelecer uma 

correspondência efetiva entre o espaço natural e o espaço da nossa intimidade, 

como duas forças imaginantes atuando conjuntamente em favor de uma só criação. 

A minha imagem surge de momentos assim, profundo e subjetivo, de envolvimento 

com o mar. Acredito então, poder incorporar ao mesmo tempo, imagens de sonho ao 

contexto real, para que se transformem em instantes poéticos significativos.  

Num processo criador, surgem vertentes distintas da ideia inicial, pois a produção é 

impregnada de alternativas e desvios que variam por conta das situações, das 

alterações advindas da especificidade do espaço e de interferências decorrentes de 

outras áreas do saber. Todas essas questões foram inundadas por diferentes e 

infinitas possibilidades criativas, condição inseparável do processo de construção de 

uma poética visual.  
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Para explorar as potencialidades que tem o oceano, como espaço para contato 

universal, criei uma metodologia a partir de repetições de ações artísticas 

submarinas, que permitiu suscitar reflexões sobre a arte e o mar. A ideia foi enviar 

garrafas contendo mensagens, que navegariam aleatoriamente pelo mar, levando 

minha vontade poética e a expectativa de me comunicar com o outro.  

O mar foi o espaço para conexões na época dos descobrimentos marítimos. Agora é 

a internet que permite a circunavegação pelo mundo, em questão de segundos. 

Segundo o filosofo Régis Debray (2003, p.37), “para aquém da banda líquida, a 

metáfora aquática serve para descrever a Internet, designada como bioceano e 

elemento virtual”. Como um sistema vivo, essa nova forma de comunicação veicula 

pensamentos e comportamentos que interatuam e interferem em nossas vidas de 

forma irreversível, em ondas, podendo levar imagens e informações, 

ininterruptamente. Conectados em rede e imersos diante de uma tela azul, tomamos 

conhecimento do que ocorre no universo e nas artes. Atualmente, a oportunidade de 

interagir virtualmente para criar relações com pessoas em todo o planeta, tem se 

expandido notavelmente. Ambos os espaços, o real e o virtual, são dinâmicos, 

construídos e modificados a todo instante, abrindo diversas possibilidades de 

comunicação através de uma navegação. “A interação encerra a imersão corpórea, 

fazendo da tela de visualização não mais uma janela, mas, sim, um crivo de entrada 

e de saída” (DEBRAY 2003, p.48).  

As ações artísticas desenvolvidas no espaço alheio ao circuito das artes e do 

espectador me proporcionaram um exercício multidisciplinar e reflexivo de criação. 

Os objetos amarrados nos naufrágios potencializaram o sentido de ambiente 

submerso, fazendo deste um espaço diferenciado de arte. Ao me aventurar por esse 

sítio misterioso, o fundo do mar, entendi que não podia exercer controle sobre as 

mensagens reais e virtuais, soltas nas correntezas do mundo. As imagens criadas 

seguem livres seus caminhos, sujeitas a desvios, encontros ou desaparecimentos. 

Assim, o processo artístico constituído foi fundamentado em experiências reais, 

abrindo frentes construtivas dentro de um percurso contínuo que também não 

admite retorno. 

 



3511 

 

 

 

Garrafas amarradas no naufrágio Maraldi, divulgadas no site. 
Fotografia subaquática: Pedro Meireles - 03/02/2009 

 

A fotografia das garrafas submersas exposta na rede se estabeleceu como 

mensagem, uma vez que o entendimento foi à própria imagem revelada e não as 

cartas contidas nas garrafas. A rede, no conceito de Diana Domingues, é vista como 

interface, que possibilita a “circulação das informações que podem ser trocadas, 

negociadas, fazendo que a arte deixe de ser produto da mera expressão do artista 

para se constituir num evento comunicacional” (DOMINGUES 1997, p.20). Nesse 

sentido e a partir dessa imagem, o jogo proposto no início da pesquisa de criar um 

circuito de navegação, tanto pelo mar como pelo ciberespaço, foi instaurado, me 

permitindo elaborar um sistema comunicativo sintonizado às novas tecnologias.  

As articulações entre prática e teoria se constituíram, portanto, em um sistema 

complexo, que, segundo Cecília Salles, se potencializa ainda mais com a 

interatividade, no sentido de estabelecer relações entre duas ou mais pessoas, as 

quais, em determinada situação, adaptam seus comportamentos e ações uns aos 

outros. Nessa medida, o pensamento da autora pontua a dinamicidade durante a 

criação, com “infindáveis cortes, substituições, adições e deslocamentos” (SALLES 
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2006, p.19), pois o fazer artístico é verdadeiramente, um curso transformador. Vejo, 

então, que minha imagem líquida penetrou por diversos mundos, da arte, da ciência, 

da história, aflorando na fantasia para criar uma navegação, ainda que instável, para 

novas reflexões.  

Ao fazer uso do ciberespaço como espaço para contatos e parcerias, como meio de 

informações diversificadas, no caso desta pesquisa, o internauta se deparou com a 

imagem das garrafas. A internet, então, trouxe a tona o instante da ação artística 

submarina e, principalmente, veiculou a imagem como mensagem fazendo desse 

acesso, uma ação comunicativa.   

A mensagem divulgada na mídia ampliou e potencializou tempos e espaços reais e 

virtuais, deslocando o internauta para que este pudesse vivenciar o meu tempo de 

fundo. Em rede, a “mensagem” foi materializada em imagem, e a partir dela, as 

interconexões remetem-na a travessias indefinidas, instáveis e efêmeras.  

Submergida numa rede complexa de interações, esta pesquisa em arte buscou 

estabelecer correspondências poéticas e interdisciplinares navegando por rotas do 

imaginário marinho. Mensagens colocadas em garrafas transmitem a ideia de que o 

homem, mesmo depois de perecer, deseja que seu conhecimento sobreviva e seja 

disseminado. A ideia de participação universal é acionada por trocas e interlocuções 

“que se fazem emoções de um encontro, num mar que estamos sempre por 

inventar, por navegar, por viver” (RODRIGUES, 1999, p.349). Nesse sentido, o mar 

de imagens imaginado promete uma viagem para o novo, para a descoberta do 

outro e de nós mesmos.  

Acredito que exista de fato uma forte relação entre o homem e a água. A sensação 

de submergir na água salgada, bem como a constatação de ser ínfimo frente ao 

oceano infinito, nos transporta e transcende no espaço e, consequentemente, no 

tempo; faz talvez, com que regressemos ao ponto de partida, ao paraíso irrespirável, 

ao nosso passado aquático dentro do útero, onde durante nove meses ficamos 

imersos no ambiente líquido. Volto às palavras de Diegues (2003, p. 3) quando 

afirma que “à semelhança do útero materno e seus líquidos para onde o ser humano 

gostaria de voltar, reflete-se na semelhança da composição em sais minerais do 

sangue humano e da água do mar”. Agora então, sinto que venho à tona, emergindo 

dos oceanos, das relações estabelecidas durante o processo criativo, e entendo que 

os mergulhos verdadeiramente foram feitos nos mares do conhecimento. 
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Dialogando com o sensível e apostando no espírito romântico dos navegadores, 

chego à conclusão que esta proposta em arte permanece livre, excedendo seus 

limites, persistindo, entretanto, no objetivo de fazer circular uma idéia. O desejo de 

me comunicar usando o espaço real e virtual como meio, fez deste processo criador 

uma rota favorável para exercitar a imaginação e estabelecer correspondências 

poéticas, que derivaram em múltiplos caminhos e desdobramentos, tornando esta 

experiência estética extremamente fértil e infindável.   

Venho reunindo ao longo dos anos, projetos com diferentes possibilidades de 

apresentação. Percebo que em algum momento poderão ser resgatados e 

articulados como novas propostas, as quais, mesmo fragmentadas, farão sentido se 

forem acionadas e reorganizadas para materializar um novo pensamento plástico. 

Percebo então, que é preciso soltar as amarras e deixar à deriva as questões 

surgidas, pois mais do que nunca, as vias inventivas demandam novas navegações.  

Espero me lançar continuamente em travessias, desvendando metáforas de seres 

migrantes e aventureiros para estabelecer interlocuções diversificadas e traçar rotas 

para aproximar lugares, antes separados pelo imenso mundo das águas e, agora, 

conectados também virtualmente. Ainda com muitos questionamentos e sem 

alcançar um destino definitivo, a única certeza que tenho é a de querer continuar 

nessa experiência artística fabulando com as imensas possibilidades que o mar 

oferece, exercitando a sensação de liberdade e comunhão com o mundo, pois no 

fundo sei, que um novo porto existe, sempre.  
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