
BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 1, ABRIL DE 2021 

 
 

57 

STEPH LOTUS 

Biopoética do infravisual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steph Lotus, nasceu no interior de Pernambuco, por onde traz sua descendência 

indígena Xukurus. Atua como artista visual e fotógrafa na pesquisa em Arte e Educação. 
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a vida. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
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própria da alteridade. Seus trabalhos mais recentes misturam arte fotográfica e literária, 

colocando-as em contato e contágio. Passa pela literatura de Virginia Woolf, por onde 

se encontra com verdadeiras poesias fotográficas. Além da poesia, pesquisa 
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humanos integralizados. 
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Biopoética do Infravisual, por Stephanny Lotus 

 

Este ensaio visual faz parte da pesquisa de mestrado em Educação realizada na 

Faculdade de Educação da UFRGS - Universidade do Rio Grande do Sul. Defendida 

em 30 de outubro de 2020, a dissertação teve como invenção artística a Biopoética do 

Infravisual1. Com objetivo de semear estudos ao lado do fazer experimental da 

fotografia, a pesquisa se conjuga com a biopoética. Pensamento que movimenta 

existências de vidas ultrassensíveis pela sublime arte da mimese, no fazer [fanérico do 

grego phanerós, manifesto] e no desfazer a própria natureza [críptico ou enigmático, do 

grego kryotòs, escondido].2 

Nesse sentido, as páginas abertas deste ensaio fotográfico-literário sensibilizam 

o verbo vegetar3. Ou seja, entram como arte de revelar qualidades de uma alterpoética, 

uma poética da alteridade. Mesmo que visualizado de modo virtual, o ensaio traduz a 

sensação com o papel vegetal de modo a nos dar acesso a uma infrassensibilidade.4 E, 

com esse estado de arte, deslinda interlocuções entre saberes. 

Diante disso, as fotografias feitas a mãos de escrita demandou uma investigação 

com a literatura da escritora Virginia Woolf (1882-1941), iluminando algumas passagens 

de seus contos e romances como verdadeiras poesias fotográficas. Como podemos ver-

ler por esse belíssimo trecho: 

[...] viam uma gota de chuva na sebe, pendente mas sem 
cair, com a imagem de uma casa inteira contida dentro 
dela, e os olmos altos como torres; ou, então, 
contemplando de frente o sol, seus olhos tornavam-se 
grãos de ouro. (WOOLF, 2011, P.77)5 

Enquanto flores transparecem renascidas nas páginas fotográficas, essa arte 

parece encarnar na pele de papel onde as palavras estão brotadas. Esse fenômeno 

visual-fotográfico é denominado na pesquisa como Infravisual. Ou seja, diz da arte 

                                                           
1 LOTUS. Steph. Biopoética do Infravisual: experimentar uma escrileitura fotográfica na Educação. 

Porto Alegre, 2020, 111 Pág. Dissertação [mestrado em Educação] Orient. Prof. Dr. Máximo Daniel Lamela 
Adó. Programa de Pós- -Graduação em Educação, PPEDU-FACED Faculdade de Educação – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em:   
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/218460/001123057.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2 MANCUSO. S. Revolução das plantas: um novo modelo para o futuro. Tradução de Regina Silva. Ubu 

Editora: São Paulo, 2019. 
3 OLIVEIRA. Joana Cabral de. Vozes Vegetais: diversidade, resistência e histórias da floresta. Ubu 

Editora: São Paulo. 2020. 
4 COCCIA. Emanuele. A vida sensível. Tradução de Diego Cervelin. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 

2010. 
5 WOOLF, Virginia. As ondas. Tradução de Lya Luft. São Paulo: Novo século, 2011. 
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fotográfica enraizada na arte da escrita (da poesia), pela dimensão do infra (do 

sensível), categoria já experimentada por Marcel Duchamp (1887-1968).6 

Por um recorte expressivo, um trecho da dissertação-obra em questão, 

apresenta a concepção dessa biopoiesis, ao lado do escritor Stefano Mancuso: 

 
Escre-ver por excesso de vida. Leitura explorada de maneira 
experimental que vai para além do próprio corpo humano que 
passa os olhos por cima de palavras. Leitura como exercício de 
pensamento vivo que se dá no infracotidiano, em contato com a 
superfície de objetos até o mais profundo refletido na película 
vítrea dos olhos de outrem. Escre-ver por excesso de luz como 
que por um processo de inteligência não humano fotográfico. 
Escre-ver pelo infravisual do fototropismo das plantas. Pela 
capacidade visual nas células convexas da epiderme que 
parecem funcionar como microlentes, ou como ocelos [olhos 
primitivos] focalizando imagens na camada celular subjacente. 
Basta pensarmos nas fotografias produzidas usando a epiderme 
foliar de diferentes espécies (MANCUSO, 2019). Escrever pela 
capacidade de medir a intensidade e a cor da luz por meio de 
diferentes fotorreceptores. Medir sua própria posição em relação 
a uma fonte luz, como fazem certas cyanobactérias, permitindo 
que a imagem entre pela membrana convexa da célula e se 
projete sobre sua face oposta, desencadeando um movimento 
de distanciamento (MANCUSO, 2019). Escre-ver com essa alma 
vegetal. Se a fotografia tem alma, como diz nossos povos 
originários, seria por relação simbiótica? Escre-ver por mimese, 
manusear espiritualmente a vida, seja pela arte ou pelo sensível 
a alma das coisas coexistem. (LOTUS, 2020, P. 87) 

 

É na pele de uma professora artista que a pesquisa em educação trabalha com 

a arte fotográfica e a arte literária em contato-contágio. Por isso, sonha em criar casulos, 

novas peles no mundo sensível, liquefazendo um corpo em misturas, como uma lagarta 

que digere a si mesma. (LOTUS, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 DUCHAMP. Marcel. Notas. Tradução de Dolores Díaz Vaillagou. Madrid: Tecnos, 1989. 
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Por fim, desse estudo fractal nasceu o livro de artista: Incidentes Visuais7 

 

 
 

Nesse desdobramento, a obra experimenta um corpo áudiovisual, 

sincronizando uma mostra de efeitos que essas artes podem efetuar ao se 

apresentarem como vídeo-poesia. Dessa forma, pode-se apreciar também o 

trabalho manual com a fotografia e com a literatura por uma potência ótica de 

mistura. Confeccionado à mão, e impresso em papel vegetal, o caderno do artista 

acomodou a composição de uma produção biopoética de imagens e notas 

fotográficas. São macrografias analógicas; cianotipias impressas em papel 

vegetal; flores secas e a mistura dessas técnicas e suportes. 

Todas essas veias poéticas de leitura e escrita deslizam em confluência 

ao fazer experimental da fotografia. Assim, revelam uma natureza de obra de 

arte na pesquisa e compõem um modo de pensar, a educação, através da lente 

da arte fotográfica em contato-contágio com a arte da escrita poética. Pois, por 

cada cocriação dessas notas e imagens fotográficas, o pensamento é 

experimentado em vegetação com o fazer tátil da fotografia.  

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=GlMsPdvrwiw&feature=youtu.be  - acesso em: 01/04/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=GlMsPdvrwiw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GlMsPdvrwiw&feature=youtu.be

