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SOBRE NARRAÇÃO E COMENTÁRIO: DEFINIÇÕES E USOS 

 
 

Paulo César Ribeiro Gomes – UFRGS/ UFSM 
 
 
Resumo 
 
Partindo da interrogação sobre as razões de nomear um segmento de minha produção 
visual de “comentários”, investigo algumas das estratégias visando instrumentalizar e 
esclarecer o pensamento construtor. Através de uma explanação, ao mesmo tempo 
etimológica e histórica, de conceitos da teoria da arte, como ecfrasis, e alguns conceitos 
literários pertinentes a prática artística, tais como narração, ensaio e ficção, que constituem 
o corpus teórico da minha reflexão poiética, busco as necessárias transposições desses 
conceitos de áreas afins para o universo das artes plásticas e visuais. O resultado dessa 
investigação é o termo “comentário”, que comporta em si as articulações de imagens 
textuais e icônicas presentes na minha poética.    

.   
Palavras-chave: Poiética, ecfrasis, comentários, ensaios visuais 
 
 
Resumé 
 
En partant du questionnement sur les raisons de nommer un segment de ma production 
visuelle de «commentaires»,  je cherche quelques stratégies ayant comme but trouver des 
outils et éclaircir sur la pensée constuctrice. Par le biais d´une explication, en même temps 
étymologique et historique, de quelques concepts dans la théorie de l´art, comme 
l´ekphrasis, et quelques concepts littéraires concernant la pratique artistique, tels que 
narration, essais et fiction, et qui constituent le corpus théorique de ma réflexion poïétique, je 
cherche les transpositions nécessaires de ces concepts de domaines du même champ pour 
l´univers des arts plastiques et visuels. Le résultat de cette recherche est le terme 
«commentaire» qui comporte en lui-même les articulations d´images textuelles et iconiques 
présentes dans ma poétique. 
 
Mots-clés : Poïétique, ekphrasis, commentaires, essais visuels.  

 

 
 

Os trabalhos abaixo reproduzidos, que deram origem a essas reflexões, foram 

produzidos entre os anos de 2000 e 2003, dentro do contexto de uma pesquisa 

acadêmica desenvolvida durante o doutorado em Poéticas Visuais (UFRGS).   

As questões com as quais estava trabalhando naquele momento 

permanecem, em maior ou menor grau, nos meus trabalhos atuais. Entre as mais 

importantes estava a relação entre imagens e textos e sua problematização nas 

investigações sobre a iconicidade dos textos e a textualidade das imagens. 
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(1) PAULO GOMES. Festa Galante, 2000-2001. Impressão sobre lona vinílica, 57 x 127 cm. 
 
 
 
 
 

 
 

 (2) PAULO GOMES. Les Millions d’Arlequin, 2001. Impressão sobre lona vinílica, 57 x 218 cm 
 
 
 
 
 

    
 

(3) PAULO GOMES. A procura do quê? 2001. Intervenção com 7 livros, texto em vinil  
e fotografia (medidas variadas). 
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(4) PAULO GOMES. Saudade, 2000. Fotografia e texto manipulados em computador e impressão 
sobre papel,  

Com 72 elementos, medindo 30 x 21 cm cada.   
 
 
 

 
 

(5) PAULO GOMES. Paisagem: R.Pierri, 2000. Texto manipulado e seis pinturas (óleo sobre 
madeira), com dimensões variáveis. 

 
 
 

 
 

(6) PAULO GOMES. Simenon/Maigret, 2002-2003. Livro com inserção de 11 fotografias,  
folha de rosto e colofão (impressão sobre papel). 
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(7) PAULO GOMES. Paisagens, 2001-2003. Três paisagens de uma série de nove: impressão 
tipográfica sobre papel Fabriano, 50 x 35 cm cada.  

 

 

Os trabalhos daquele período – 2000 a 2003 – mantêm, entretanto, uma forte 

coerência formal, pois são trabalhos construídos a partir da confrontação de 

imagens e textos, na maior parte deles, e de texto com o espectador, em outros. 

Esses plotters, as gravuras tipográficas, o livro de artista, a longa narrativa texto-

visual, as pinturas unidas aos textos, possibilitaram um vasto campo de 

interrogações que me forneceram um universo de questões e um instrumental 

complexo o bastante para permitir um incremento na minha produção posterior.  

 

Da capo 

 

Narração e comentário são dois termos-chave no meu projeto plástico e é 

necessário que ambos sejam desdobrados, em nome da clareza e da legibilidade, 

mesmo que sumariamente, na etapa inicial deste artigo. Principiamos assim com 

Narração, que deve ser entendida aqui em termos bastante simples, como um relato 

de acontecimento ou fatos que envolvem a ação, o movimento e o transcorrer do 

tempo. Mais precisamente poderíamos utilizar o termo francês récit, que 

traduziremos imprecisamente por narrativa aquilo que, conforme Souriau, não se 

pode designar francamente nem como romance nem como narração de fatos reais1. 

É um gênero que joga com a ambigüidade do seu discurso, na fronteira do 

testemunho e da ficção. Comentário, por sua vez, explica interpretando e ou 

anotando, trata de falar sobre, falar maliciosamente sobre algo ou alguém. Também, 

conforme a raiz latina de comentarium pode ser adjetivada na forma comentício, ou 

seja, inventado ou imaginado2.  
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Comentários 

  

 Cheguei a este termo - comentário - seguindo o fluxo normal da confecção 

das obras, atendendo antes a uma necessidade interna do que a qualquer 

preocupação em ser coerente. Antes de ser uma interrogação, este título é um nome 

duplo, decorrente da imprecisão, naturalmente presente, que ocorre quando 

tratamos de classificar obras plásticas que não se atêm a nenhuma técnica ou 

suporte específico. 

Naturalmente não costumo me ater a um modo único de atuação, isto é, cada 

trabalho que elaboro corresponde a uma forma específica. Não é recorrente a 

repetição de modos de atuar, apesar da fidelidade a alguns princípios. Assim sou fiel 

às fontes de captação de material para meu trabalho - os briques e sebos, e aos 

materiais captados - livros, fotos, pinturas. Também sou fiel à razão da coleta nestes 

locais; isto se deve ao fato de esses objetos trazerem, além de seus conteúdos 

propriamente ditos, as marcas de seus anteriores proprietários, ou seja, as 

anotações, escritos, observações, manualidade, outro tempo, uma memória. 

Mas vamos nos ater à origem e à definição de comentário. É necessário, 

entretanto, iniciar antes com ensaio. Recorremos mais uma vez à teoria da literatura 

para nos auxiliar na definição de termos necessários a esta pesquisa. Ensaio, do 

latim exagiu(m) significa ação de pensar. Desdobrando o termo temos que ensaio 

significa também experiência, exame, prova, tentativa. Estas acepções designam um 

“espécime literário de contorno indefinível.”3 A definição deste termo para efeitos 

desta pesquisa leva em consideração sua vizinhança com aquele outro já 

desdobrado neste contexto, ou seja, narrativa. Assim, seu significado estará sempre 

avizinhado daquele outro. 

 Como nossa intenção é aproximar e, finalmente, conjugar a definição de 

ensaio à de comentário, é necessário que antes fechemos mais precisamente a 

primeira definição. Após a definição etimológica, passaremos ao largo do histórico 

do gênero e substituiremos sua conceituação e estrutura pela análise da sua forma e 

sua tipologia.  

A forma ensaio é uma forma híbrida por definição, por trazer em si traços de 

obra literária e também traços que pertencem à outra esfera do saber humano. 

Massaud Moisés observa que “dois tipos de miscigenação se observam nessas 

expressões fronteiriças”4, isto é, a par da coexistência de soluções literárias, 
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próximas de outros gêneros, a obra ensaística atesta o débito de outras 

manifestações ligadas ao conhecimento humano e a sua destinação final, ou seja, 

sua autonomia como execução ou espetáculo. Assim, o ensaio encontra sua morada 

ideal no universo das formas literárias, mas expande sua atuação para além deste 

universo ao eleger o centro de sua atenção ao próprio texto, ao contrário do crítico 

que “analisa, interpreta e julga”5 o texto de outro.  

 A tipologia do ensaio é, em resumo, dividida em duas ramificações principais: 

ensaio informal e o formal. A tipologia se expande, entretanto, de modo amplo, 

conforme o autor consultado. Moisés resume a questão ao escrever que  

 
o ensaio pressupõe o amadurecimento das convicções e a sua exposição tão 
serena quanto possível; o seu intuito não é informar, mas formar, e o grau de 
pessoalidade presente, ao invés de significar opinião, assinala o débito das 
reflexões (passíveis de universalização) para com a experiência individual.

6
  

  

Temos então que o ensaio, enquanto estrutura, se caracteriza como uma obra 

aberta, infensa a qualquer padrão. Sua lógica subordina-se a uma disposição 

dialógica entre o ensaísta e o leitor (que pode ser o próprio eu do ensaísta), num 

diálogo em que “as idéias se enfileiram numa seqüência que não precisa ser, 

necessariamente, a do silogismo.”7  Conclui o mesmo autor na página seguinte, 

citando Jorge de Sena que “o ensaio é, ou deve ser, anti-didático – contribuir 

discretamente para a confusão dos espíritos.”8 Tentando resumir a riqueza da 

exposição de Moisés, citemos  mais uma vez: “Estruturalmente, o ensaio ordena-se 

de acordo com a marcha de um diálogo inteligente do qual apenas conhecemos a 

resposta do escritor.”9  

 Esta extensa exposição sobre este gênero literário híbrido intitulado ensaio 

não busca uma nomenclatura para minhas obras, mas busca isto sim, definir um 

campo de atuação. É evidente que não poderíamos chamar de ensaio um trabalho 

plástico somente por querer assim (ao menos no universo de uma pesquisa 

acadêmica). Logo, a exposição serve para enunciar e, principalmente, para 

encaminhar uma nomenclatura mais precisa e solidamente estabelecida. 

Roland Barthes escreveu que o ensaio é “um gênero incerto onde a escritura 

rivaliza com a análise”10.  É este “gênero incerto” que me atrai, um gênero além das 

definições, tanto literárias quanto plásticas. A definição ensaio não é de todo 

satisfatória para nomear meus trabalhos, tanto pela especificidade literária do termo 

quanto pela incerteza de sua aplicação em obras visuais. Mantive o princípio 
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construtivo na constituição dos trabalhos, isto é, “a marcha do diálogo inteligente” 

acima citado, mas busquei uma definição adequada ao modo plástico de 

constituição deste diálogo. Foi assim que cheguei ao termo comentário. Comentar é 

explicar, interpretando e ou anotando, falar sobre, falar maliciosamente sobre, 

segundo o dicionário etimológico11. Sua origem está no latim, commentari que, por 

sua vez é originário de comminisci, que significa imaginar. Na derivação, o termo em 

português perde sua acepção de imaginação, que está presente na raiz. E é esta 

raiz, fincada na imaginação, que me atrai.  

A idéia de comentários visuais, ou seja, de obras que sejam híbridos de 

elementos visuais (imagens e escritos) em meios visuais é pertinente quando 

apresento construções como (1) Festa Galante, (2) Les Millions d’Arlequin e (3) A 

Procura do Quê?  

Estes trabalhos estabelecem um ponto de partida determinado, apresentam 

imagens e textos que contêm narrativas anteriores, discursos que não podem ser 

descartados. A articulação entre estes elementos visuais estabelece, mais do que 

um ensaio visual, um exercício de imaginação fundado na materialidade dos meios, 

real dos discursos, mas aberto a outros exercícios narrativos, mesmo que sejam 

metadiscursos antes de serem discursos autônomos.  

 

Sobre o discurso auto-refexivo: mantendo o alvo, mas ajustando o foco 

  

A idéia de narrativa permanece na base da constituição dos trabalhos 

executados até o presente momento. Muda, entretanto, a abordagem desta 

narrativa, agora não mais preocupada em contar histórias no sentido tradicional. São 

estes discursos que intitulo de comentários, pela sua ênfase crítica e por suas 

características auto-reflexivas.  

 Sobre este caráter auto-reflexivo, Linda Hutcheon se ateve em parte de sua 

Poética do Pós-modernismo12. Tratando prioritariamente das narrativas literárias de 

ficção, a autora dedica-se à tarefa de historiar e definir o que vem a ser o que ela 

intitula de metaficção historiográfica. Mantendo a especificidade do seu discurso, 

voltado para a literatura, é possível deslocarmos sua análise para um ponto de vista 

específico, ou seja, o das artes visuais. Escreve a autora, ao abordar as narrativas 

de Gabriel Garcia Márquez e Gunter Grass, entre outros, que “refiro-me àqueles 

romances famosos e populares que, ao mesmo tempo, são intensamente auto-
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reflexivos e mesmo assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de 

acontecimentos e personagens históricos (...)”13. Continua a autora: 

 

Na maior parte dos trabalhos de crítica sobre o pós-modernismo, é a narrativa 
− seja na literatura, na história ou na teoria − que tem constituído o principal 
foco de atenção. A metaficção historiográfica incorpora todos esses domínios, 
ou seja, sua autoconsciência teórica sobre a (ficção) história e a ficção como 
criações humanas (metaficção historiográfica) passa a ser a base para seu 
repensar e sua reelaboração das formas e conteúdos do passado. (...) 
Normalmente ela é classificada (...) como meia-ficção ou como 
paramodernista.

14
   

 

Quando a autora escreve que estes romances são “intensamente auto-

reflexivos” meu ela está enfatizando o caráter de obras que se voltam sobre si 

mesma, ou seja, criações que trazem explícito o seu arcabouço constitutivo. Estas 

obras não escondem como se fazem, ao contrário, elas negam a premissa de 

Borges que, repito, “confessa que a verdadeira obra de arte é aquela que se 

esconde, ou não deixa transparecer, o trabalho exigido para se chegar até ela.” Este 

estatuto de obra que mostra suas estruturas é enfatizado em cada momento de seus 

discursos. A idéia de narrativa, também enfatizada por Hutcheon, só reforça esta 

necessidade do retorno aos discursos amplos, com base senão na história ou nas 

meganarrativas, ao menos na questão da elaboração humana destes mesmos 

discursos; a citada narrativa ainda é o meio mais preciso para se dar a ver no 

mundo. As posições de Hutcheon podem ser melhor clarificadas se lembrarmos que 

 

(...) a produção ficcional recente, ao incorporar na própria escritura a imitação 
do procedimento que gera a historiografia, apontando ao mesmo tempo o seu 
engenho e a sua falácia, sofre uma perda no caráter de representação em 
favor de um autocentramento que acena para o processo que a constitui. 
Esse processo de autocentramento do discurso serve tanto para demonstrar 
o fato de que a ficção é historicamente condicionada como para evidenciar a 
questão de que a História é discursivamente estruturada.”

15
  

 

  A palavra ficção, que naturalmente associaríamos à narrativa, conforme 

Alberto Manguel, “não implica a criação de um mundo imaginado, em vez de 

fisicamente experimentado?”16 Assim estes mundos não só fisicamente 

experimentados  mas, principalmente, imaginados, passam a ser a base para seu 

repensar e sua reelaboração das formas e conteúdos do passado.  

A liberdade de trânsito entre o passado e o presente, entre o real e o 

imaginário, entre a história e a ficção torna-se então a regra principal (ou a não 
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regra) da constituição destes trabalhos. É neste universo sem limites definidos que 

os discursos sobre a arte − comentários sobre a arte através do diálogo com os 

gêneros [como (1) Festa Galante, (2) Les Millions d’Arlequin], as alterações de 

sentido [como em (4) Saudade e (5) Paisagem: R. Pierri], o diálogo com romances 

visuais [como em Bruges-la-Morte17, Nadja18 e algumas obras de Valêncio Xavier19, 

como também em (6) Simenon/Maigret], e a retomada do gênero paisagem [como 

ocorre nas (7) Paisagens] constituem-se nos modos de produção de sentido desta 

poiética. E, então, na busca de como produzo sentidos novos para discursos já 

previamente elaborados que se constitui este discurso.  

 

Comentários visuais: princípios  

 

Por que estes trabalhos são comentários? Porque eles articulam imagens 

textuais e icônicas estabelecendo uma apresentação de informações que são 

discutidas entre si num mesmo contexto. Partindo da idéia de ensaio, o comentário 

serve para realizar a unidade de fragmentos disparatados.  

A definição de comentário, enquanto termo literário pode nos aportar algumas 

informações importantes. A primeira é a de que  

 

[...] busca uma experiência vivida atrás dos versos e a interpreta e, quando 
ele conhece o autor, acredita poder explicar a obra pela vida. De uma 
maneira ou de outra se tenta conhecer a intenção do poeta. Quando ele tem 
medo de ser mal interpretado ou compreendido, ele chega mesmo a se 
comentar.

20
 

 

Existe um desdobramento do termo - Commentum - que designava na Idade Média 

“as obras que se apresentavam como um comentário seguido de um texto sagrado 

(Bíblia) ou de um texto da Antigüidade pagã assimilado pela tradição cristã (...).”21 A 

característica que nos interessa aqui é a de que este comentário se aplicava no 

sentido de destacar o “sentido alegórico da obra”22. Esta busca de entendimento ou 

de deciframento de sentidos ocultos estava estabelecida na Idade Média. Era normal 

que os estudantes “comentassem” as obras lidas. Para isso existia inclusive um 

termo que designava esta ação. Trata-se do termo Schollies, que significava “notas 

de comentário colocadas por um leitor nas margens de um manuscrito medieval 

visando o esclarecimento do texto. Os manuscritos destinados ao ensino 

universitário eram providos de largas margens destinadas a acolher tais notas de 

interpretação ou de gramática.”23  
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Esta sucessão de escritos comentados e anotados que geram outros textos 

provoca inevitavelmente a pergunta sobre, afinal, qual é o texto original. O crítico 

Jacinto Lageira, escrevendo sobre a obra do artista catalão Pep Agut, afirma que “à 

maneira dos cabalistas, Agut parece partir de um texto original que dá lugar aos 

comentários dos comentários, os quais se tornam, por sua vez, os textos 

fundamentais para outros comentários. Mas qual será aqui o texto original? Existe 

mesmo um?” E conclui que “existindo, os comentários que se descolam não seriam 

eles mesmos mais importantes que este, assim como defendem certas correntes 

cabalistas?”24  

Estabelecido que o comentário, em última instância, acaba por tornar-se mais 

importante que o texto original, eu não posso deixar de colocar a questão de quem 

comenta o quê. É a imagem que comenta o texto, ou é o texto que comenta a 

imagem? Ou as duas comentam algo fora do trabalho? Acredito que todas as 

respostas são válidas. Não estabelecendo o papel de intérprete de meu próprio 

trabalho, penso que as imagens, por estarem carregadas de informações, 

estabelecem um diálogo com os textos que são, a priori, informações. Ao 

comentarem-se, abrem para uma discussão externa ao trabalho, possibilitando uma 

presentificação de informações não contidas em nenhum dos dois elementos 

separadamente. Isto, de algum modo, lembra a colocação de Herbert Marshall 

McLuhan, analisando a comunicação na mídia: “o conteúdo da mensagem não tem 

interesse: o que interessa é percebermos como o meio muda nossos sentidos e 

nossa capacidade de observação.”25 

Não interpretar, mas estabelecer princípios. Assim, a partir dos trabalhos 

posso dizer que as partes do discurso − texto e imagem − se comentam de dois 

modos: internamente elas dialogam entre si, criticam uma a outra, ironizam uma à 

outra, enriquecem o diálogo ao apresentarem-se unidas num mesmo suporte.  

 À questão do que comentam estes trabalhos, questão complexa e para a qual 

já levantei algumas possibilidades, posso ainda aventar a seguinte possibilidade: 

como no meu trabalho a presença dos textos é uma constante, devo procurar antes 

na minha própria poética uma resposta. Assim é que posso dizer que a presença 

dos textos procura cobrir uma falha no discurso, ou seja, procuro no texto a 

presença de algo que não pode se estabelecer somente de maneira visual. Isto abre 

para duas colocações: a primeira é a de que mesmo com uma formação em artes 

visuais meu trabalho sempre foi calcado na presença do texto e, segundo, que no 
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meu entender (e isso passa pela minha formação intelectual e mesmo universitária) 

o texto traz em si uma carga de visualidade que precisa ser explicitada. Também é 

possível pensar que o comentário pode ser um exercício de retórica, no qual ele 

torna-se sua própria razão de ser, como na ecfrasis. 

Estes trabalhos foram estabelecidos basicamente a partir de relações entre 

imagens e textos. Torna-se necessário então examinar quais tipos de relações foram 

estabelecido: a comparação parece ser a relação elementar destes trabalhos; o fato 

de colocar lado a lado imagens e textos, como ocorre na maioria dos trabalhos, nos 

encaminha para uma análise deste termo.  

 Comparar é cotejar, confrontar, equiparar, conforme nos ensina o dicionário26. 

O termo literário27 comporta dois tipos de ação: a comparação simples (comparatio), 

que não é uma imagem, mas que coloca em relação dois elementos pertencentes ao 

mesmo sistema referencial (“Fulano é tão grande quanto Sicrano”); e a comparação 

por analogia (similitudo) que é uma imagem e que faz apelo a um universo 

referencial diferente daquele do elemento comparado (como A terra é azul como 

uma laranja, de Paul Éluard, exemplo de Jarrety).  

 Ao compararmos dois objetos ou termos, estamos estabelecendo uma 

espécie de discussão. Esta discussão poderia levar a uma reelaboração do primeiro 

termo em relação ao segundo. Isto é, a partir de um texto (uma comparação entre 

dois termos, ou no nosso caso, entre duas imagens), ocorreria a possibilidade de 

reescritura do primeiro texto num segundo. Esta idéia de uma relação entre dois 

textos nos quais um é a reescritura do outro, seja como pastiche, paródia, 

transposição, imitação, é conhecida como hipertextualidade: “na terminologia de G. 

Genette, o texto fonte é nomeado hipotexto (hipo: abaixo), o texto vindo da 

transposição é nomeado hipertexto (hiper: acima).”28  

Seja por complementaridade, exclusão, estranhamento, legitimação, a 

intenção primordial destes trabalhos é a de promover uma “desvio de rumo ou de 

assunto”29 ou seja, uma digressão, um desdobramento sem relação direta com o 

assunto geral do texto, conforme a definição de Jarrety30. Apesar de ser possível 

aproximar, por semelhança, isto não combina muito com os métodos de montagem 

cinematográfica, enquanto processo de produzir um terceiro sentido a partir da 

justaposição de dois outros. Mas se aproxima mais do método ideogramático, como 

o praticado por Ezra Pound, que aproxima proposições sugerindo uma relação entre 

elas, isto é, “passa-se muitas vezes, como de flash a flash, de um tema, assunto, 
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mote ou alusão para outro, heterogêneo, rompendo-se assim com os cânones 

tradicionais da linearidade.”31   

Ao rompermos com a linearidade da escritura (tanto do ponto de vista 

cinematográfico quanto do literário) estamos abrindo para a atuação do espectador 

da obra. Aqui podemos concordar com a colocação de Regis Michel: 

 

Nós vemos as imagens com nossos próprios olhos. Nós projetamos sobre 
elas nossos próprios preconceitos. Nós as produzimos em face de nossas 
próprias fantasias. Há muito que Marcel Duchamp disse (sem que ninguém 
lhe levasse em consideração) „É o espectador que faz o quadro‟. O resto é – 
má – literatura.

 32
 

 

                                                           
1
 Souriau, Etienne. Vocabulaire d’Esthétique. Paris: PUF, 1990, p.1207. 

2
 Seriam, portanto, conforme a amostragem bastante restrita de artistas e obras, exemplos de narração: Les 

Revers du Rêveur, de Vera Chaves Barcellos; Le Strip-tease, de Sophie Calle; Inventaire des objets ayant 
appartenu à un jeunne homme de New York, de Christian Boltanski, e também o meu (4) Saudade. Como 
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