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Vivemos uma época nunca antes vista no mundo 
civilizado. Nos encontramos em um momento em que 
o convívio com as pessoas se restringiu ao mínimo con-
tato possível. Não podemos mais nos encontrar a hora 
que quisermos e onde quisermos, a realidade de estar 
em casa não serve para todos. Contudo a ideia de que 
as relações interpessoais mudaram mais ainda e que a 
maioria dos espaços de convívio e produção coletiva 
também sofrerão modificações severas nos faz refletir 
em como será daqui para frente a forma como estabele-
ceremos a nossa existência no mundo através do celular.
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Em plena quarentena, a pergunta que mais tem estado 
na minha cabeça é: será que devo me comunicar mais por 
meio das mídias, criar conteúdo, devo mostrar o meu traba-
lho, estar presente -metafisicamente- na mão das pessoas? 
Atualmente, essas perguntas cada vez mais se tornam uma 
pressão na vida de qualquer um que queira mostrar seu tra-
balho para o mundo. Na quarentena essa pressão se tornou 
mais urgente e real. É fato consumado que as redes se tor-
naram um lugar de presença na vida das pessoas, presença 
tanto física, já que o celular está a todo tempo em nossas 
mãos quanto presença virtual, em que assim que abrimos a 
nossa tela temos a sensação que estamos nos conectando 
com qualquer pessoa que procuramos, e assim construímos 
um novo tipo de relacionamento com as coisas ao nosso 
redor. Logo, a divulgação do trabalho nas redes se tornou 
imprescindível e assim aumentamos consideravelmente a 
chance de construir um discurso e uma visualização do nosso 
processo de criação. Mas como construir esse discurso para 
milhares (talvez até milhões) de pessoas que não te conhe-
cem e acompanham diariamente? Que já não perdem mais 
tempo lendo textos enormes sobre o processo de criação, 
mas se preocupam mais com o resultado final? Vivemos uma 
era que absorvemos a informação da forma mais mastigada 
possível: tem que ser rápida, direta e ,principalmente, atingir 
o seu público alvo. Temos menos de 1 minuto da atenção 
de alguém nos deslizar das telas. Temos apenas esse tempo 
para nos conectarmos com ela, para trazê-la até nosso perfil 
e assim iniciar uma construção de conexão com seu trabalho 
e o que você tem para falar.
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Se começarmos a pensar somente a partir da ques-
tão prática, creio eu, que a chance de nos perdermos 
no meio do caminho entre aquilo que chama atenção 
e o que é a nossa verdade, é grande. Durante a pan-
demia, ficou escancarada tanto a realidade tecnológica 
que nos espera quanto a dualidade existente entre vi-
ver duas realidades: a material e a virtual. Portanto com 
a ideia de isolamento e viver um novo momento, me 
pareceu que o caminho a se seguir era o de ser humana, 
e procurar captar que aquilo que nos atinge é sentindo 
apenas no campo da vida real. Logo, a produção não 
deve ser submeter ao tempo atual, e sim ao tempo da 
alma. O fato de nos deslocarmos de nossos eixos cria 
uma inquietação rica para a criação, porém, a submis-
são a propostas impostas ao alvoroço social nos joga 
para reflexões que ficam no limiar do óbvio. Logo, o 
que subiu a superfície nesses tempo pandêmicos é a in-
consistência de acreditar que as redes podem dar conta 
de um processo de criação de uma vida humana. Procu-
rarei, então, aqui neste texto refletir o que seria então 
essa ideia de verdade que guia um processo artístico.
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Em um livro que li chamado A Necessidade da Arte, 
Ernest Fischer descreve os movimentos artísticos e como 
esses se deram na história através da organização que a 
sociedade foi tomando. Em um dos capítulos, ele pontua 
sobre como sempre haverá uma nostalgia burguesa em 
relação ao passado. Esses teriam sido os anos de ouro, 
onde tudo era mais organizado, melhor e mais tradicio-
nal, e essa ideia se dava pelo medo do novo, do futuro. 
Ele continua com a seguinte conclusão: que o futuro é 
inevitável, sempre iremos caminhar de encontro a ele, o 
tempo é o elemento da equação que sempre nos jogará 
para frente, queira nós ou não, e a geração que chega 
com as novas ideias tem a obrigação de seguir em frente 
e não olhar para trás.(FISCHER, 2007, p. 74-80.) Dito isto, 
me pergunto o que será então que faz a gente seguir 
com força e fé para esse futuro? Atualmente, cheguei a 
conclusão de que a maneira mais fiel de continuarmos 
com o nosso discurso e acreditar na conexão que pode-
mos fazer com as pessoas, estando elas do outro lado de 
um celular ou em pé na nossa frente, é seguindo a nossa 
verdade, e botando intenção em tudo que fazemos.
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Uma pergunta que sempre deve estar em nosso ra-
dar é “O que eu quero?”. Quando iniciamos uma produ-
ção existe algum impulso inicial, algo que te atravessou 
em algum momento, que deu pulsão para você começar 
um projeto. Porém existe aquele momento em que você 
precisa delinear um caminho, se questionar, se perguntar 
aonde você vai chegar com aquilo, por quê? Para quê? 
Essas são perguntas no fazer artístico que precisam de 
esforço e vontade para serem respondidas. Alguns dirão 
que a arte por si só e o seu resultado já vale por todo 
o processo e estas perguntas são respondidas, mas eu 
acredito e procuro seguir com religiosidade que só ela 
não diz sobre tudo. Sabemos como existe um caminho 
para criar algo consistente, verdadeiro e intencional, e 
esse processo é grande e pesado e belo. O processo é 
importante, e se não mergulharmos nele e estivermos 
dispostos a estudar e dar o máximo de nós, de respirar e 
ter paciência para nos apropriarmos dele, é possível que, 
pulando algumas etapas, no final tenhamos algo sensa-
cional e impactante porém frágil,como fogos de artifício. 
Depois que aquele brilho e impactos iniciais se apagam 
não tenha nada que fique marcado na gente. A forma é 
o conteúdo? O conteúdo sem forma chega em algum lu-
gar? A forma sem o conteúdo já diz o suficiente?
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Com isso, outro fator volta á tona, que falei lá 
em cima, o fator tempo. Para chegarmos a um nível de 
aprofundamento em qualquer coisa em nossas vidas, 
demanda tempo. O tempo é esse mestre quântico que 
está sempre se esvaindo em nossas mãos e também nos 
consolidando como indivíduos. A pergunta “O que eu 
quero?” proposta no parágrafo anterior não será res-
pondida do dia para noite, e precisamos ter noção disso 
para que na construção de um discurso e de um laço 
de conexão virtual isto seja levado em consideração. O 
deslizar do touch sobre a tela é fugaz, e a memória do 
tato e dos afetos criados estão indo no mesmo cami-
nho. Logo, a nossa única certeza, somente ela que  que 
podemos controlar, é a aposta de que o que propomos 
ao postar num perfil de Instagram, Facebook e Twitter 
é real, que aquilo vive e respira fora desses lugares nem 
que seja apenas, por enquanto, dentro de você.

A ideia de que estamos construindo um novo 
tipo de relacionamento com o mundo ao nosso nessa 
quarentena se tornou mais do que uma proposição: 
se demonstrou como uma necessidade imposta pela 
pandemia.Hoje, mais do que nunca, procuramos co-
nexões com as pessoas e também com o que mun-
do no geral está produzindo. Existe um certa correria 
para estar postando a todo momento, devido prin-
cipalmente a necessidade de continuar com a fonte 
de renda. Mas quanto à produção de arte no geral, 
trago a reflexão que esse imediatismo, essa gratifi-
cação imediata pelo que está na tela do computador, 
celular, iPads, faz com que as produções percam seu 
caráter impactante, reflexivo e emocional.
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O isolamento social me fez perceber que iremos ca-
minhar para novas formas de transmitir afeto. Já que não 
podemos re-atualizar a memória do tato, do toque, do 
beijo, dos corpos entrelaçados, da carne, outros tipos de 
afetos que não são da ordem do tato virão a tona. Afe-
tos esses que se criam através da fusão dos sentidos, do 
poder da imaginação e das fantasias e que nos trazem 
para um lugar de construção de nossas realidades. Com 
isso, acredito que há uma grande porta se abrindo para 
os artistas nesse sentido. Pois a necessidade de nos sen-
tirmos próximos um dos outros e de trocar afeto tem nos 
deixado mais abertos para realmente nos afetarmos com 
o que está diante de nossas telas e com as propostas 
apresentadas. Me peguei imaginando se não criaríamos 
outras plataformas ainda mais sensoriais e interativas que 
nos permitissem explorar mais esse substrato rico da in-
tenção do fazer artístico que atravessa as obras.

Demonstrar o seu processo de criação e a monta-
gem de um discurso frente as redes requer comprome-
timento. Não podemos viver apenas de macro-discursos 
para injetá-los em nossas obras. O problema não são 
os macro-discursos, mas como os usamos. Primeiro, o 
quanto de estudo e conhecimento obtivemos deles o 
quanto de pesquisa foi dedicado para saber quem fo-
ram os precursores dos mesmos e por que chegaram 
até aqui. Segundo como essas cabem se fundem com 
as suas criações e suas vivências. É preciso entender o 
tempo de processo, e ter (muita) paciência. Uma ideia 
incrível e sedutora que tivemos não está lapidada e nem 
posta ainda no lugar da inquietação. O mundo pode nos 
confrontar para provar o valor dessa ideia: que esteja-
mos prontos para nos abrir para esta discussão. 
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Acredito no potencial das redes para serem usadas 
como um espaço de discussão, construção, crítica e de 
exposição dos processos com suas fragilidades, se for 
uma vontade, e a obra final como resultado de todo esse 
caminho que vai sendo trilhado, para aí sim essa rede se 
tornar um lugar de criação coletiva, troca e de construção 
de afeto. Porque, quando há intenção e verdade naquilo 
que nós fazemos, onde há vida, há amor. E não importa o 
meio que isso está sendo veiculado, ele pode ser sentido. 
Tarkovsky, um diretor de cinema, entusiasta da criação 
desse tipo de arte, falou uma vez em uma entrevista a 
Patrick Bureau: “Toda arte é intelectual, mas para mim, 
todas as artes, devem acima de tudo serem emocionais e 
agir sobre o coração.” (TARKOSVKY, 1962).
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