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“A cada olhada, um rosto diferente. Ou, 
radicalizando, um desenho caligráfico 

chinês, bem ao gosto de Deleuze, sem nenhum 
vestígio de qualquer representação. Ou 

ainda, um haicai. Minimalistas militantes 
é o que somos: a “imanência pura”, a de 
“uma vida”. Dissolução. ‘Homem nenhum’, 
homo tantum: ‘apenas-um-homem-apenas’. 
João. Maria. Como num conto do vampiro 

de Curitiba. Indiscernível, imperceptível, 
impessoal. As três virtudes deleuzianas.”

CORAZZA e TADEU, 2003, p. 60-61.





RESUMO:

SOUZA, Anderson Luiz de: DESENHAR COM LINHAS: Criação de Figura corpo. Porto Alegre, 2015. 262f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

Esta pesquisa trata do desenho e do desenhar com linhas no campo da Educação e das Ar-
tes na perspectiva das Filosofia da Diferença, e, pensa com a vida do Professor-artista, que é 
aquele que experimenta o desenhar tanto em sala de aula/vida professoral quanto em sua 
vida de artista/criador. Toma como problema questões que levam a pensar, como produzir 
vazamentos na representação do desenhar da figura humana para criar fazendo uso de téc-
nicas de desenho. Por isso tem-se por objetivo criar com o desenhar, com a intenção de mos-
trar como fazer uso dos acontecimentos, acidentes, erros e catástrofes como potência para a 
criação. Desse modo, busca-se metodologicamente investir na experimentação criando/pen-
sando com linhas, tanto na escrita quanto no desenhar. Fala-se em “com” por pensar/criar 
com as próprias linhas que são produzidas em processos de experimentação. Seja, com Linhas 
DeZenhantes, dando forma, volume, textura ao compor Figuras que tentam não se fixar em 
modelos ou representações idealizadas. Linhas essas usadas na criação de desenhos que não 
se tratam de figuras humanas, mas que podem sugerir imagens de partes do corpo humano. 
Seja, também, com Linhas de Escrita, ao produzir escritas poéticas juntamente com as Linhas 
DeZenhantes, levando em consideração que a escrita neste processo de experimentação tam-
bém vem a ser desenho. Criar/Pensar/Experimentar nesta pesquisa se dá com a noção de 
intercessores de Gilles Deleuze, além de outros de seus textos, produzindo nos encontros com 
obras variadas de Francis Bacon, Giacometti e Van Gogh, algumas pranchas de Frank H. Netter, 
Sandra Corazza, Paola Zordan, entre outros. Com isso compõem-se desenhos nomeados nesta 
pesquisa como Figura corpo. Assim, com o próprio desenhar em contato com os materiais 
escolhidos para a produção dos desenhos, se compõe com estas diferentes linhas, num devir-
tecelão. São tecidas Figuras corpo com o traçar de linhas diagramáticas, rotas nômades sobre 
territórios que ziguezagueiam entre paisagens ora familiares, ora desconhecidas, criando e 
vindo a criar com os percursos de desenhar-escrever/escrever-desenhar. 

Palavras-chave: Desenhar, Criação, Figura, Professor-Artista, Filosofias da Diferença





ABSTRACT:

SOUZA, Anderson Luiz de: DESENHAR COM LINHAS: Criação de Figura corpo. Porto Alegre, 2015. 262 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

This research deals with the drawing and draw with lines in the field of Education and the Arts 
in view of the difference of philosophy, and thinks with the life of the teacher-artist who is 
one who experiences the draw both in the classroom / life professorial as in your life of artist 
/ creator. It takes as problem issues that lead to think, how to produce leaks in the represen-
tation of the human figure drawing to create making use of drawing techniques. So has the 
objective to create with drawing, with the intention of showing how to make use of events, 
accidents, mistakes and disasters like power to create. Thus, they seek to invest in methodo-
logical experimentation creating / thinking with lines, both in writing and in drawing. There is 
talk of “with” to think / create with their own lines that are produced in experimental proces-
ses. Be with Drawing lines, forming, volume, texture when composing figures that do not hold 
in models or idealized representations. These lines used in the creation of drawings that are 
not human figures, but that may suggest parts of the human body images. Also, with writing 
lines, to produce poetic written together with drawing lines, taking into account that writing 
in this experimentation process also comes to design drawing. All of this, produce drawings 
named in this research as body figure. In addition the text of this research made of lines that 
are crossing, intertwine, are interwoven, missives lines, invented and / or dissertative. Create 
/ Think / Try this search is with the notion of intercessors of Gilles Deleuze, and other of his 
texts, producing in meetings with various works of Francis Bacon, Giacometti and Van Gogh, 
some planks of Frank H. NeWtter, Sandra Corazza , Paola Zordan, among others. With that 
consist drawings named in this research as Figure body. So with the draw itself in contact with 
the materials chosen for the preparation of the drawings, it is made with these different lines, 
a becoming-weaver. Figures are woven body with trace of diagrammatic lines, nomadic routes 
on territories that zigzag between landscapes sometimes family, sometimes unknown, crea-
ting and been creating with the paths of drawing-write / write-draw.

Keywords: Drawing, Creation,  Figure, Teacher-Artist, Philosophies of Difference.
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1.1 DESENHO DO QUE NÃO SE SABE

Escolhas. Escolhe-se o papel. Escolhe-se o lugar. A luz. O lápis. O ponto de vista. 
A maneira como se senta. A posição. O modo de segurar o lápis. Troca-se de 
lápis. Fecha-se a porta, ou ao menos pensa se em fechá-la. Para. Depara-se 

olhando logo à frente na direção de muitas coisas que estão fora de foco. Não as observa. 
Percebe-as.

Volta a olhar para a folha em branco, entendendo o branco não como a cor do papel, 
mas como um papel sem desenhos, sem marcas, sem manchas. O papel é ainda mais “creme” 
sob a luz amarelada. No papel em branco já há cor. Há imagens. Há as sombras de suas mãos. 
Há os vultos de imagens presentes em páginas anteriores. Fantasmas. Não estão lá, mesmo 
estando lá.

Há a vontade de desenhar, mas os olhos querem flanar, perambular, errar. Sátiros 
sabotadores são mestres na arte de procrastinar. Mas o desejo é maior.

O desejo conduz o olhar a uma fotografia. É uma imagem potente, conhecida de outras 
miradas, outros olhares seus, já desenhada em outro momento. Pensa que já a conhece, mas 
não a conhece. Desta vez não a desenha. Desenha a partir do que pensa com ela ao pensar o 
ato de desenhar. Antes de desenhá-la, ela o violenta, numa agressão que segue.

Desenha com os olhos. Desenha a imagem em pensamento. Pensa o desenhar. 
Enquanto percorre com os olhos seus contrastes. Suas sombras. Suas nuances. Suas cores. 
Suas formas. Suas linhas. Traça uma linha baleeira que lhe arrasta em velocidade vertiginosa. 
Linhas de vida e de morte. 1 

Não posso tornar precisa minha percepção de uma coisa sem atenção 
voluntária que transforme de forma notável o que antes eu acreditava 
perceber e conhecer bem. Descubro que não conhecia o que conhecia[...]2 

Algo o distrai. Alguém o distrai. (Há algo se movendo em sua direção, a temperatura do 
vento, do som, do cheiro mudou! Seria Estesícore3?) Sátiro se embrenha mata adentro. Desvia 
o olhar. Olha para outras direções. Articula palavras. Responde a perguntas. Pensa em imagens 
turvas que se ligam aos diálogos que atravessam o desenhar.

Novas escolhas. Posições na cadeira. O discurso. A conversa. O diálogo anterior ainda 

1 MELVILLE apud DELEUZE, 1992a.
2 VALÉRY, 2012, p.61-62.
3 Na mitologia grega, Estesícore “a bailarina”, é a décima sexta das 18 Ménades (sacerdotisas de Dionísio). 
Disponível em: <http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Menades> Acesso: 10 ago. 2014.



26

ressoa. Pensa nas imagens que criou a partir da conversa, imagens descritas sem especificação 
de detalhes, cenas de uma coreografia que não fosse clichê.

Novas escolhas. Um cachorro late. Pessoas conversam ao longe. Coça seu antebraço 
direito. Sente o ar se deslocando próximo ao chão. Sente frio nos pés e nos joelhos. O ar frio 
contorna seu corpo. O frio o desenha – sente seu toque desenhando sobre partes de seu 
corpo. 

Avança, recua, se debruça, franze os olhos, sente todo seu corpo como um acessório 
de seus olhos, torna-se por inteiro “órgão de mira, de pontaria, de regulagem, de focalização.”4 

Mas o desenho de observação de um objeto confere ao olho certo comando 
alimentado por nossa vontade. Nesse caso, deve-se querer para ver e essa 
visão deliberada tem o desenho como fim e como meio simultaneamente.5

Respira fundo. Coça a cabeça. Coça-se com a ponta do lápis macio sem ponta. Deve ter 
riscado seu pescoço. Torna a se coçar. A panturrilha esquerda e em seguida a maçã do rosto 
logo abaixo do olho direito. 

Desenhar o torna mais sensível. Sente o quanto é distinto ver algo sem o lápis em 
punho e ver a mesma coisa quando está desenhando.6 

Pensa nas técnicas. Nos modelos. Nas regras. Sobre desenho. Pensa no que lembra. 
Cria o que pensa lembrar. Cria o que pode lhe servir para compor o iminente desenho. Já está 
a desenhá-lo. Simultaneamente, no papel e em pensamento. 

Traz Sátiro agarrado pelos cabelos, e ele não tem como fugir desta vez!
Riscando a folha, próximo ao seu topo. Troca a posição que segura o lápis. Sente o 

lápis. O papel. A luz. Olha para a imagem fotográfica. Olha para o papel. Desenhando com os 
olhos, a mão vai escurecendo áreas do papel. Com movimentos trêmulos. Que vão mudando 
de direção.  Mudando a pressão sobre o papel a todo o instante.

Ou melhor, são duas coisas muito diferentes que vemos. Até mesmo o 
objeto mais familiar a nossos olhos torna-se completamente diferente se 
procurarmos desenhá-lo: percebemos que o ignorávamos, que nunca o 
tínhamos visto realmente. O olho até então servira apenas de intermediário. 
Ele nos fazia falar, pensar; guiava nossos passos, nossos sentimentos. Até 
nos arrebatava, mas sempre por efeitos, consequências ou ressonâncias de 
sua visão, substituindo-a, e portanto abolindo-a no próprio fato de desfrutar 
dela.7

Escolhas vão se dando. Possibilidades são criadas. Possibilidades são descartadas. Em 
composição com o que se lembra das técnicas. Com o que se vai criando sobre o papel. E fora 
do papel. Com o que se lembra de outros desenhos feitos. Com o que se lembra de outros 
desenhos. Com o que se lembra de outros. Com o que se lembra. Com o que se sente. Com o 

4 VALÉRY, 2012, p.66.
5 Idem, p.61.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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que se cria.
Cada desenho é um novo desenho. Cada desenho é uma composição de muitos 

desenhos. 
Para e desenha e olha e desenha e pensa e compõe e desenha e pensa e sente e 

desenha e se coça e desenha e pressiona mais o lápis e sente e pensa e ouve os ruídos da casa 
e desenha e sente e desenha um pouco mais e para e escolhe escurecer mais algumas áreas 
e o redesenha com os olhos e opta por borrar mais outras áreas do papel e a ponta do lápis é 
extensão de seu corpo e compõe novas imagens com as sensações que o atravessam.

Por mais que tente traduzir em palavras o que pensa sobre o ato de desenhar, ou 
mesmo tente desenhar o que estava pensando, ou mesmo desenhe com os olhos o que 
pretendia desenhar com o lápis, a cada letra, a cada traço, a cada respiração, a cada piscar de 
olhos, o pensamento já não é mais o mesmo, o olhar já não é mais o mesmo, a luz já não é 
mais a mesma, catástrofes8 acontecem, e quem desenha já não é mais o mesmo, o desenho já 
deixa de ser o que nunca foi para vir a ser o que não se sabe. 

Sátiro se junta às Mênades que dançam às margens do rio.

8 DELEUZE, 2007a.
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1.2  DELINEAR A PESQUISA – TRAÇAR LINHAS

Esta pesquisa trata de coisas que se dão ao pensar as experiências vividas no 
desenhar, “coisas” que acontecem, eventos, ações, acontecimentos9 que 
dispararam10 muitas outras “coisas” no pensamento11, coisas que “tontearam”, 

que colocaram a pensar o que ainda não havia sido pensado. Coisas... coisas... coisas... o 
repetitivo uso do termo “coisas” acontece por não se ter encontrado, até o momento, outra 
palavra que dê condições de fazer diferentes usos para se referir a “coisas” que produzem, 
geram, criam, disparam, provocam sensações. 

Há, aí, uma força que possui a capacidade de mobilizar o desejo, criar vontade de 
trabalhar. Vontade de escrever, vontade de desenhar. Vontade de escrever o desenhar, vontade 
de desenhar o escrever, vontade de escrever o que ainda não se conseguiu transformar em 
desenho, vontade de desenhar o que não foi possível escrever com palavras.

Trata-se de pensar com a vida, com as criações, com os fazeres de um professor-
artista12, quando o trabalho do professor está no trabalho do artista e vice versa: o professor-

9 Faço uso do conceito de Acontecimento de Gilles Deleuze, utilizado pelo autor em suas obras. Nessa 
dissertação, tal conceito aparecerá no decorrer do texto, sendo tomado não como o que aconteceu e “nem o que 
está na eminência de acontecer ele está entre ambos, é as duas coisas ao mesmo tempo, o inatural entre-dois, 
em simultâneo o que vai ocorrer e o que ocorreu já num tempo próprio, sem presente, num tempo infinito não 
cronológico” (DIAS, 1995, p. 15.) “O infinitivo não implica um tempo interior à língua sem exprimir o sentido ou o 
acontecimento, isto é, o conjunto dos problemas que a língua se coloca. Ele põe a interioridade da linguagem em 
contacto com a exterioridade do ser. Assim, herda da comunicação dos acontecimentos entre si; e a univocidade 
se transmite do ser à linguagem, da exterioridade do ser à interioridade da linguagem. A equivocidade é sempre 
a dos nomes. O verbo é a univocidade da linguagem, sob a forma de um infinitivo não determinado, sem pessoa, 
sem presente, sem diversidade de vozes. Assim a própria poesia. Exprimindo na linguagem todos os aconteci-
mentos em um, o verbo infinitivo exprime o acontecimento da linguagem, a linguagem como sendo ela própria 
um acontecimento único que se confunde agora com o que a torna possível.” (DELEUZE, 2009, p.190.)
10 O termo disparo é usado nesta pesquisa entendido como uma “força motriz que dá a potência do de-
senvolvimento da pesquisa. Linha de fuga do pensamento, que se espraia sobre alguma coisa antes não pensada, 
dando uma nova maneira de olhar aos transcorreres de uma vida”. (ZORDAN, 2011, p.4247.)
11 “Deleuze considera que um pensamento possui certas coordenadas ou eixos de orientação que permi-
tem associá-lo a um determinado modo de funcionamento. Isto significa dizer que essas coordenadas originam 
imagens do que seria o pensamento, sua natureza ou finalidade. O privilégio atribuído a esta problemática tinha 
como motivo principal o fato de que para Deleuze essas imagens forneceriam de antemão uma determinada con-
cepção do pensamento, orientando não somente o pensar, mas também a produção do conhecimento nos mais 
diversos domínios como a ciência, a arte e, principalmente, a filosofia. Uma imagem seria então um conjunto de 
coordenadas que não somente orientariam um pensamento, mas que norteariam também as suas possibilidades 
de criação.” (MAURICIO; MANGUEIRA, 2011, p.292.)
12 O termo professor-artista é pensado nesta pesquisa com os escritos da professora Sandra Mara Corazza, 
especialmente com o texto intitulado “O que Deleuze quer da educação?” publicado em 2012 na 2ª edição da 
Revista Educação Especial Biblioteca do Professor (Editora Segmento, SP, Volume 6, p.16-27; p.68-73) , e com a 
variação deste mesmo texto, com o titulo “PARA ARTISTAR A EDUCAÇÃO: - sem ensaio não há inspiração”, publi-
cado em 2013 no livro “O que se transcria em educação?”, escrito pela referida professora (UFRGS; Doisa, Porto 
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artista está na sala de aula e no atelier13, separar as duas dimensões vem a ser um modo de 
despotencializar a vida. 

Antes desta dissertação, as atenções eram praticamente todas voltadas para o desenho 
enquanto resultado do desenhar, para o produto pronto e acabado, para o registro gráfico 
fixado na superfície do papel. E durante muito tempo, representar impressões superficiais 
parecera ser o máximo que se conseguiria fazer ao desenhar. A representação de modelos, 
a cópia, o fazer igual, retratar, reproduzir, eram coisas/ações que se restringiam/limitavam à 
superfície do papel.

As técnicas, as normas, os modos de fazer, durante muito tempo, foram pensados como 
métodos, procedimentos que tinham que ser seguidos “à risca” para que o desenho “desse 
certo”, para que o desenho ficasse bonito. Só era possível ensinar alguém a desenhar a partir 
do momento em que o professor dominasse perfeitamente tais técnicas, tais modos de fazer. 
Percebeu-se, porém, que a cada vez que o domínio das referidas técnicas se aproximava do dito 
ideal, a cada avanço na reprodução dos modelos, mais o desenhar se tornava desinteressante, 
pois as receitas levavam a um acomodamento. E os desenhos sempre reforçavam o Mesmo, 
eram mais do Mesmo, representando mesmices, mascaradas de novidade. Dava-se uma  
representação de clichês14, ao invés da criação de “coisas” novas. A busca por Apolo15 ofuscava 
as vistas, cegando a todos que buscassem o equilíbrio, harmonia e racionalidade no esplendor 
Solar.  

Foi necessário perder a visão para que, tateando no escuro, se desse o encontro com 
as filosofias da diferença, com Gilles Deleuze e seu empirismo transcendental, disparando 
então possibilidades de pensar o desenho e o desenhar de outros modos – um encontro com 
Dioniso, uma dança com o sátiro.

Deu-se uma atenção especial ao desenho da figura humana, que nas artes em geral 

Alegre-RS, p.17-40).
13 Não se trata de uma visão em que se pensa que um professor ao realizar experimentações poéticas 
em sala de aula passe a ser considerado artista, nem se trata de discutir e problematizar isto. Mas de pensar 
que um professor que cria artisticamente e um artista que atua professoralmente em sala de aula vivem suas 
vidas em movimento de experimentações e criações, produzindo uma educação criadora com uma vida artística 
professoral.
14 “Os clichês são imagens prontas, dadas de antemão, lugares-comuns do pensamento. Criar é desman-
char os clichês, romper com as opiniões e pré-concepções, deslocar campos de referências, quebrar as con-
venções, perverter os modelos, sair do império das representações, das imagens dogmáticas de pensamento.” 
(ZORDAN, 2010, p.4.).
15 Pensando com Nietzsche: “Apolíneas são as manifestações que expressam exatidão, harmonia, ilusão, 
prudência, como no caso das artes plásticas; e Dionisíacas são as manifestações desmedidas, amorfas, autên-
ticas, representadas no sexo, na música, no sofrimento. [...] o Apolíneo representa a contemplação, harmonia, 
beleza, e o equilíbrio entre as formas, especialmente através do uso da racionalidade. É personificado na arte do 
figurador plástico, como forma de individuação. Por ser o deus do Sol, símbolo da luz, representa as medidas e os 
limites visíveis da vida. Porém, ao mesmo tempo, também tem a função de iludir, já que a mesma luz que exibe, 
também impede de ver com clareza quando muito clara. A ideia de ilusão trazida pelo apolíneo indica a arte que 
procura cobrir o mundo com a cortina do belo, de forma perfeita. A arte cria, assim, uma ilusão de realidade, 
demonstrando o otimismo, a beleza onírica, ordenada e individuada.” (BROCKELMAN, 2001 apud PAES, 2013, 
p.147.)
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é amplamente abordado, estudado, discutido em meio a teorias e tratados16 clássicos que 
versam sobre os modos ideais de como uma figura humana deve ser desenhada, de como 
suas proporções (ditas) corretas devem ser representadas e como os modelos e regras devem 
ser seguidos, discorrendo sobre noções de gosto e de beleza, ou em meio a princípios que 
julgam ou avaliam uma obra de arte. São teorias, tratados, princípios, métodos que apontam, 
conduzem, direcionam para modelos de verdade. 

O desenho de figura humana é algo recorrente em grande parte das práticas17 
artísticas, servindo tanto na produção direta de trabalhos em Arte, quanto indiretamente 
na composição de propostas, experimentações, ações e produtos que de alguma maneira 
façam uso da arte para suas produções, a exemplo da Arquitetura, do Design e da Moda. Mas, 
independentemente da área e do envolvimento com as práticas artísticas, mesmo havendo 
uma vasta gama de técnicas e modos de se fazer uso do desenhar, que podem conduzir à 
realização de desenhos “tecnicamente aceitáveis”, ainda assim a dificuldade em criar é uma 
constante. Pois tais modos e técnicas que estruturam, edificam e regulam as maneiras de 
fazer, também limitam e direcionam para os Modelos-Exemplos. Não há aí “criação”, mas, 
sim, modos de reproduzir cópias que para serem Boas, precisam se assemelhar ao Padrão 
dito Certo, Verdadeiro, Apolíneo, Essencial, Ideal. Tal constatação se dá no momento em que 
se toma como referência a experiência em sala de aula, lecionando disciplinas de desenho, 
nas quais é comum trabalhar com alunos que tomam o desenhar apenas como fazer cópias. 
Diante de propostas/exercícios em que o Modelo não esteja aparente ou que onde não seja 
definido um padrão do que seria o certo, os alunos alegam não saber desenhar.

Há o exemplo do aluno que nas aulas de desenho, alega não saber desenhar por 
não conseguir representar fielmente o modelo de desenho que julga ser o mais bonito ou 
o mais adequado. Mesmo tendo conhecimento de algumas técnicas, como de desenho de 
observação e/ou de desenho geométrico, se diz “não criativo”, por não conseguir representar/
reproduzir no papel a imagem que pensou do desenho perfeito, apresentável, ideal. Pode-se 
tomar também como exemplo tantos outros profissionais que trabalham com criação e que, 
tendo o desenho como ferramenta, confundem o criar com o copiar. 

A busca por um modelo certo, indubitável, correto e preciso acaba sendo percebida 
como herança de um pensamento platônico que defende uma ideia de uma verdade absoluta. 
Este pensamento este, que nas tradições clássicas foi desenvolvido por meio de tratados que 
definiram maneiras de como as figuras deveriam ser reproduzidas, acaba por constituir modos 
de pensar representativos. Tais modos representativos regulam as maneiras de desenhar e 
produzir desenhos até os dias de hoje, ao fazer uso de regras, modelos e estratégias tidas 
como certas, usando, por exemplo, cânones e regras de proporção que tomam o tamanho ida 

16 A exemplo do tratado de Policleto que é mencionado no texto “Desenho da figura humana” que compõe 
o Encontro I desta dissertação.  
17 “Foucault entende por práticas a racionalidade ou a regularidade que organiza o que os homens fazem 
[...], que têm um caráter sistemático (saber, poder, ética) e geral (recorrente) e, por isso, constituem uma “expe-
riência” ou um “pensamento””. (CASTRO, 2009, p.338.)
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cabeça como unidade de medida para definir qual o tamanho ideal de uma figura humana.
Estes modos/maneiras de desenhar e de se pensar o desenhar conduzem para uma 

representação visual dogmática canonizada, que aqui não tem por objetivo ser julgada como 
Boa ou Ruim, Certa ou Errada, melhor ou pior, mas ao se fazer uso de tais modos, possibilita-se 
que sejam pensados outros modos de desenhar. Estes outros modos são capazes de produzir 
diferença, ao produzirem vazamentos nas estruturas (linhas de fuga), ao se problematizar 
as imagens clichês, aquelas que apontam para convicções quanto à existência de um modo 
certo e inquestionável de se desenhar, crentes na existência de verdades, de modelos e de um 
método de desenho único, deixando-se de pensar a criação.

Então foram levantados os seguintes questionamentos: como sair da possível 
comodidade de desenhar representando as figuras dentro dos referidos métodos, modos e 
tratados? Como desacomodar? Como trilhar rotas desconhecidas? Como desenhar sem saber 
como será o resultado? Pensando com Deleuze, percebeu-se que o desenhar vem antes do 
desenho. O desenhar se dá no próprio desenho. O desenho se dá com o desenhar. As duas 
dimensões são inseparáveis quando se toma o desenhar e seus efeitos para pensar a criação. 
O desenho como imagem de pensamento18 vem ao mesmo tempo em que o desenhar: 
indivisíveis, inseparáveis.

Passou-se a pensar o desenhar como interesse na ação envolvida no processo ao invés 
de falar apenas do desenho. Trata-se de deixar de entender este como o resultado ou efeito 
de um processo de desenhar.

Trata-se da ação de desenhar, que não se detém em corresponder ou adequar aquilo 
que é representado e sua representação, pois, ao invés de pensar o resultado, pensa-se o 
processo, aqui tratado especificamente como processo de criação de desenhos de figuras com 
possíveis formas humanas.

Esse espaço que se situa entre a ideia e a sua imagem, esse espaço que 
trabalha a ideia, que a reconfigura, que coloca em evidência o fazer, que 
convoca e coloca em confronto o passado e o futuro, o conhecido e o 
desconhecido, o conhecimento e o reconhecimento, a tradição e o novo, as 
linguagens gráficas, as suas convenções e as suas limitações, esse é o espaço 
onde o desenho se faz, esse é o espaço operativo do desenho, é aí que o 
desenho se resolve.19

Para chegar a este pensamento foi necessário que o chão ruísse, que as estruturas 
que sustentavam as verdades sobre o desenho e o desenhar fossem abaladas, estremecidas, 
rachadas com o terremoto que teve como epicentro as leituras de “Francis Bacon: Lógica 

18 O conceito de Imagem do Pensamento, utilizado por Deleuze em muitas de suas obras é usado aqui pen-
sando o desenho e o desenhar como uma articulção em que um violenta o outro, “sem algo que force a pensar, 
sem algo que violente o pensamento, este nada significa. Mais importante do que o pensamento é o que “dá que 
pensar”;[...]” (DELEUZE, 1987, p.94.) Este conceito está apresentado também no capitulo Linhas Missivas - Encon-
tros II.
19 BISMARCK, 2000, p.1.
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da sensação”20, que ajudaram a pensar em coisas que atravessam o desenho, a Figura21 em 
detrimento da Figuração22, o que está na ordem da sensação.

A análise que Deleuze traça a partir da obra do pintor irlandês Francis Bacon mostra 
“como as pinturas carregam, elas também, pensamentos ou modos diferentes de pensar.”23. 
Especificamente, no que se refere às pinturas de Bacon, por haver em seus trabalhos 
caraterísticas que podem levar o pensamento a se desacomodar, “caracterizado por certos 
procedimentos que neutralizam o caráter narrativo ou representativo da obra.”24 Deleuze 
mostra, em seu livro, como nos trabalhos de  Bacon pode-se observar “se desenvolver uma 
problemática em que o pintor privilegia a Figura em relação à figuração, esta última considerada 
pelo filósofo francês como sendo a forma predominante ao longo da história da pintura.”25

O termo figuração, no caso da pintura e aqui pensado com o desenho, “diz respeito 
exatamente a certa concepção, a certo modo de pensar: o representacional”26 ocorrendo no 
instante em que “os vários elementos de uma tela, suas várias figuras e objetos, se dispõem de 
modo a pretender representar uma história, a ilustrar uma narrativa.”27 Já privilegiar o termo 
Figura “seria, pelo menos em um primeiro momento, isolá-la, fazendo com que seja rompido 
o liame representativo existente entre ela e o resto da pintura”28 ou do desenho.

Trata-se da noção de Figura que está no domínio da sensação, fazendo “ver o que não 
se vê, ou melhor, fazendo sentir o que não se vê”29, ao contrário da Figura pensada como 
imagem pronta para ser reconhecida, como representação do que se vê.

Aqui há apenas encontro, e encontro supõe diferença, divergência, 
dissonância. É mais um choque, na verdade, do que um encontro. Ou um 
encontro, mais violento, um encontro que tira o pensamento de seus gonzos. 
Não há mais lugar para um simples reconhecimento de matéria já formada, 
mas para o surgimento do novo e do imprevisível.30

O processo de composição destes pensamentos sobre o desenho e o desenhar, 
também nomeado aqui como pensar deZenhante, não se limita apenas às leituras do Francis 
Bacon de Deleuze, pois outras muitas leituras, tanto deste filósofo francês, quanto de outros 
autores como Mário Bismarck, Sandra Corazza, Edith Derdyk, Teresa Poester e Paola Zordan 
(que são referenciados no decorrer desta pesquisa), também tiveram sua presença marcante 
no esquartejamento de Apolo.

20 DELEUZE, 2007a.
21 O termo Figura será grafado sempre com a letra “F” maiúscula, por ser pensando com Deleuze em seu 
livro Francis Bacon: Lógica da sensação, onde tal termo é grafado da mesma maneira.
22 Figuração com Deleuze é pensada como a “[...] forma referida a um objeto que ela deveria representar.” 
(DELEUZE, 2007a, p. 43.)
23 MANGUEIRA; MAURICIO, 2012, p. 155.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 TADEU, 2012 p.12.
30 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 180.
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Optou-se por fazer uso do termo deZenhante grafado com a letra “Z”, pois, ao longo 
de todo o desenvolver desta pesquisa, foi necessário efetuar um exercício de ziguezague31, 
afirmando o ziguezaguear das linhas de Deleuze32, em um processo de vaivém de “alternâncias 
de devires33”, criando assim condições para se pensar  um Pensamento DeZenhante em que :

A grafia com Z para designar esse tipo de pesquisa expressa os ziguezagues 
apreciados por Deleuze, o “´zzzzz´ da mosca” e os devires imperceptíveis 
dos insetos. O Z é o traçado linear cheio de irregularidades do raio, chispa 
vivificante que corta a superfície escura do ainda indiferenciado, onde 
aparece como marca de diferenciação.34

Ao pensar o desenhar com o ziguezague constituindo viver uma pesquisa acadêmica 
e artística, pensa-se uma vida artista na educação35, desencadeando devires, movimentos e 
linhas de uma pesquisa deZenhante. A presente pesquisa se dá no encontro com a filosofia da 
criação de Deleuze, pensando uma criação, “a criação, como gênese do ato de pensar [...]”36, 
produzindo novas imagens no pensamento.

 
O que nos força a pensar é o signo. O signo é o objeto de um encontro; mas é 
precisamente a contingência do encontro que garante a necessidade daquilo 
que ele faz pensar. O ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade 
natural; é, ao contrário, a única criação verdadeira. A criação é a gênese do 
ato de pensar no próprio pensamento. Ora, essa gênese implica alguma 
coisa que violenta o pensamento, que o tira de seu natural estupor, de suas 
possibilidades apenas abstratas. Pensar é sempre interpretar, isto é, explicar, 
desenvolver, decifrar, traduzir um signo. Traduzir, decifrar, desenvolver são a 
forma da criação mais pura. Nem existem significações explícitas nem idéias 
claras, só existem sentidos implicados nos signos; e se o pensamento tem o 
poder de explicar o signo, de desenvolvê-lo em uma Idéia, é porque a Idéia 
já estava presente no signo, em estado envolvido e enrolado, no estado 
obscuro daquilo que força a pensar.37

31 Em consonância com a pesquisa em andamento (2014-2018) intitulada: “APARELHOS DISCIPLINARES: 
poéticas, micropolítica, educação”, coordenada pela prof. Dra. PAOLA BASSO MENNA BARRETO GOMES ZORDAN, 
projeto vinculado à Faculdade de Educação, na linha de Pesquisa Filosofias da Diferença e Educação, no qual 
também estou cadastrado como pesquisador/estudante.
32 DELEUZE, 2014. 
33 ORLANDI in MESQUITA; PRECIOSA, p.14, 2011.
34 ZORDAN, 2008, p. 2024.
35 Pensar a educação sob a perspectiva das filosofias da diferença é pensá-la enquanto acontecimento, 
experimentação, criação, algo inseparável da vida e de tudo o que se vive, não se limitando às experiências em 
uma sala de aula ou a uma licenciatura, mas a tudo o que nos educa a todo instante. “[...] uma educação sutil 
que acontece na realização de uma ação, no viver, no experimentar, uma educação somente para os instantes em 
que se está envolvido com uma determinada atividade. Seja uma dança, uma escrita, um desenho, a experimen-
tação de algo novo, há uma educação que não fixa condutas no corpo, e tudo isso é atravessado e suspenso por 
acontecimentos que possam se dar na ordem do imprevisível e do impensado. Pois, ao passar por uma situação 
semelhante, alguns dos aprendizados anteriores podem ser utilizados e outros não mais. Assim se precisará 
aprender algo para outras situações nas próprias situações, e que não se sabe se será útil em outros momentos, 
pois os aprendizados se dão em acontecimento.” (FERRAZ, 2013, p.31) Geo-educação, educação que é pensada 
“para todos os filhos da Terra. [...] Terra como comunhão de forças de um só corpo. Corpo da Terra, do qual faze-
mos parte, nós, seres que movimentam esse imenso agenciamento chamado Educação, que dão aulas, movem 
máquinas e burocracias e escrevem trabalhos acadêmicos.” (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 79.)
36 DELEUZE, 1987, p. 97.
37 Idem, p. 96.
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A criação aqui destacada movimenta o que já se tomava por comum quando pensava-se 
em criação no desenhar. A criação nesta pesquisa transita, permeia, perambula e movimenta 
o fazer artístico deZenhante, pensando tudo isso com o trabalho deste mestrando como 
professor38 universitário em disciplinas que tratam de desenho, e também no seu trabalho 
como artista visual39, como performer, em ações coletivas e/ou trabalhos individuais. A criação 
no desenhar vem a ser a questão problemática em meio a isso tudo, tendo o pensar/criar 
nesta pesquisa se voltado para: como produzir vazamentos na representação do desenhar a 
figura humana para criar fazendo uso de técnicas de desenho?

Diante disso, pensando com as filosofias da diferença, tem-se como intenção nesta 
pesquisa: criar com o ato de desenhar representativo da figura humana outros modos de 
desenhar, tendo as catástrofes40, os erros, os acidentes como potência para a criação, tecendo 
com as possibilidades. 

[...] há sempre muitos movimentos infinitos presos uns nos outros, dobrados 
uns nos outros, na medida em que o retorno de um relança um outro 
instantaneamente, de tal maneira que o plano de imanência não para de 
se tecer, gigantesco tear. Voltar-se-para não implica somente desviar, mas 
enfrentar, voltar-se, retornar, perder-se, apagar-se. Mesmo o negativo 
produz movimentos infinitos: cair no erro, bem como evitar o falso, deixar-se 
dominar pelas paixões, bem como superá-las.41

 Imanentes ao acontecimento, desenhar, experimentar diferentes modos de produzir 
Figuras pensadas como “a forma sensível referida à sensação”42, em que a “sensação é o 
contrário do fácil e do lugar-comum, do clichê, mas também do sensacional, do espontâneo 
etc.”43 

38 Atualmente leciono na Universidade Feevale nos cursos de graduação bacharelado e licenciatura em 
Artes Visuais, nas disciplinas de Desenho, Imagem Digital I e II, no curso de Moda, nas disciplinas de Desenho de 
Moda I, Desenho de Figura Humana e Computação Gráfica e também no curso de Design de Interiores na disci-
plina de Desenho e Criação. Também já lecionei, em cursos lato sensu (especialização) em Poéticas Visuais e Arte 
Educação (Feevale) em ambos trabalhando com disciplinas vinculadas a Arte Digital e Computação Gráfica. Como 
líder de projeto de extensão estou coordenando o Espaço Cultural Feevale situado no quarto andar do Teatro 
Feevale, em Novo Hamburgo.
39 Como artista visual, integro: ¹o Coletivo M.A.L.H.A (Movimento Apaixonado pela Liberação de Humores 
Artísticos), realizando performances; ²o Projeto Circular que tem como ponto de partida o material serigráfico, 
atuando como um espaço de questionamento das técnicas e suportes tradicionais da gravura, participando de 
exposições coletivas e convocatórias de arte no Brasil e no exterior; ³o Coletivo Aleia que reúne artistas que tra-
balham com as mais variadas linguagens, desenvolvendo livros de artista e múltiplos  seriados, participando de 
exposições e convocatórias a nível nacional e internacional; ⁴Processo C3, grupo que desenvolve ações variadas 
voltadas para os assuntos: CORPO/CULTURA/ARTES/MODA; além de desenvolvimento de trabalhos autorais ex-
plorando o desenho, pintura, fotografia e performance. ⁵Integrei de 2008 a 2010, o “Arquivo temporário” grupo 
de artistas gaúchos que realizava instalações, performances e exposições ocupando áreas comuns, jardins e en-
tornos de prédios históricos, museus, igrejas e prédios públicos tombados pelo patrimônio histórico.
40 Deleuze tomando a obra de Turner como exemplo, diz: “[...]La catástrofe está em el corazón del acto 
de pintar. Como se dice, las formas se desvanecen. Lo que es pintado y el acto de pintar tienden a identificarse.” 
(DELEUZE, 2007c, p.24.)
41 DELEUZE, 1992b, p.49.
42 DELEUZE, 2007a, p.42.
43 Ibidem.
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Toma-se como método a experimentação com44 linhas, que nesta dissertação se 
subdivide em linhas de escrita45 (que são linhas que produzem escrita tanto no corpo desta 
dissertação quanto no corpo dos desenhos que a compõem), e linhas deZenhantes46 (que são 
linhas que produzem os desenhos apresentados nesta pesquisa).

A experimentação, com Gilles Deleuze47 (2012), em sua obra “Empirismo e subjetivida-
de ensaio sobre a natureza humana segundo Hume”, trata da inferência que se dá entre algo 
experimentado e o que se passa a pensar com isso, o que se cria com esse experimentar. 

Sabemos que Deleuze vai além do empirismo humeano, ele irá propor um 
empirismo de tipo transcendental, um empirismo para o qual a experiência 
sempre supõe uma experiência que a torna possível. Não se trata de uma 
mera experiência, mas de uma condição da própria experiência como sendo 
ela mesma uma experiência e não algo que lhe transcende. A essa experiên-
cia denominamos “experimentação”. Sob esse aspecto, o empirismo defen-
dido por Deleuze não se equivale a uma simples afirmação da experiência 
como mero exercício ou atividade empírica.48 

O conceito de linha é tratado aqui tanto pelo viés das Artes quanto em um plano 
filosófico. Com as Artes49 a linha pode ser pensada como um ponto em movimento, ou como 
a memória ou registro do deslocamento de um ponto, ou seja, sua trajetória. Mas aqui é 
pensada como elemento visual pictórico que compõe os desenhos criados com esta pesquisa, 
elemento que não se restringe a ser contorno, borda ou aresta de desenhos, mas que também 
compõe Figuras. E, com a filosofia, o conceito de linha é pensado com Deleuze e Guattari50, 
que a subdividem em três espécies: a linha dura, a linha flexível e a linha de fuga. Para os 
autores, são por estes três distintos tipos de linhas que nós somos formados.

A linha dura ou segmentária é aquela que recorta nossa vida em segmentos 
bem delimitados: criança ou adulto, trabalhador ou empresário, homem 
ou mulher, branco ou negro, centro ou periferia – são os códigos binários 
ou representações molares que nos definem. A linha flexível diz respeito 
a microdesvios, limiares ínfimos, molecularidade das crenças e desejos, 
da percepção e dos afetos: é todo um mundo de agitações e variações, de 
franjas incertas e pequenas mutações (como Castañeda trabalhou em seus 
livros.) Por fim, a linha de fuga ou nômade é aquela que foge e faz fugir 
um mundo, como se alguma coisa nos levasse, através dos segmentos, mas 

44 Experimentação “com”, pois se pensa com as próprias linhas que se produz no processo de experimen-
tação, com a ideia de intercessores que será apresentada posteriormente na seção intitulada “Por uma educação 
do desenhar” (Linhas missivas – Encontros II).
45 Todas as vezes em que eu me referir às Linhas de Escrita estou me referindo a toda a escrita, às vezes 
dura/acadêmica e às vezes poética, produzida na dissertação que se dá como modo de pensar/criar/escrever 
esta pesquisa. “[...] “falo literalmente”, traço linhas, linhas de escrita, e a vida passa entre as linhas. Uma linha de 
segmentaridade maleável se destacou, mesclada à outra, mas muito diferente, traçada de uma maneira tremida 
pela micropolítica dos de visão ampla.” (DELEUZE; GUATTARI, 1996. p.75.)
46 Ao tratar de linhas deZenhantes estarei sempre me referindo às experimentações com linhas que produ-
zem desenhos, linhas que compõem Figuras.
47 DELEUZE; 2012c.
48 GALLINA, 2007, p. 140.
49 FISHER, 1987.
50 DELEUZE; GUATTARI, 1996.



37

também através dos limiares, “em direção de uma destinação desconhecida, 
não previsível, não preexistente”. Moisés, Gêngis Khan, o capitão Ahab, a linha 
baleeira, a linha feiticeira. As três linhas são imanentes, estão emaranhadas, 
elas nos definem e nos constituem, mas também nos arrastam para longe de 
nós mesmos. Elas nos prendem ou nos liberam, nos cristalizam ou inventam 
para nós uma saída.51

Estas três espécies de linhas nos atravessam e se misturam a todo o momento, sem 
parar de interferir umas sobre as outras, e nesta dissertação a criação é tratada com o traçar 
destas linhas, tanto filosóficas quanto pictóricas.52 

Indivíduos ou grupos, somos atravessados por linhas, meridianos, geodésicas, 
trópicos, fusos, que não seguem o mesmo ritmo e não têm a mesma natureza. 
São linhas que nos compõem, diríamos três espécies de linhas. Ou, antes, 
conjuntos de linhas, pois cada espécie é múltipla. Podemos nos interessar 
por uma dessas linhas mais do que pelas outras, e talvez, com efeito, haja 
uma que seja, não determinante, mas que importe mais do que as outras... 
se estiver presente. Pois, de todas essas linhas, algumas nos são impostas 
de fora, pelo menos em parte. Outras nascem um pouco por acaso, de um 
nada, nunca se saberá por quê. Outras devem ser inventadas, traçadas, sem 
nenhum modelo nem acaso: devemos inventar nossas linhas de fuga se 
somos capazes disso, e só podemos inventá-las traçando-as efetivamente, 
na vida. As linhas de fuga – não será isso o mais difícil?  Certos grupos, certas 
pessoas não possuem esta espécie de linha, ou a perderam.53

A produção de vazamentos, conforme literatura utilizada, diz respeito a como produzir 
fissuras, furos, rachaduras, fendas, buracos, abismos54 na estrutura que enrijece o criar com o 
desenhar, não tendo a intenção de destruir as técnicas, as regras, os modos de desenhar que 
compõem tal estrutura, mas propondo outros fluxos para criação. Trata-se de criar vazamentos 
que violentem as imagens dadas, as lembranças, os fantasmas, “as percepções já prontas”55 
que já estão no papel antes mesmo de o desenho ser feito.

A estratégia passa a ser desestabilizar o já conhecido, o dado, as imagens 
acomodadas, inventando o que Deleuze e Guattari chamam máquinas 
de guerra, dispositivos capazes de produzir fissuras nos segmentos mais 
duros, essas mesmas passagens de sempre, os caminhos já percorridos que 

51 PELBART in DERDYK, 2007, p.285. [grifo do autor].
52 “[...] a própria criação poderia ser definida como o traçado dessas linhas.” (PELBART in DERDYK, 2007, 
p.285.)
53 DELEUZE; GUATTARI, 1996. p.76.
54 “O Abismo não é uma metáfora para o chão inapreensível de uma educação sem fundamentos, tampou-
co a corriqueira imagem de uma sociedade com pathos depressivo. A figura estética do Abismo mostra uma fissu-
ra territorial, uma fenda que estria a Terra. Expressa um plano de imanência rachado, que cria cortes e divisões. 
Ainda que os aventureiros provem que não são intransponíveis, os abismos suscitam uma série de cuidados, 
atenções especiais e distanciamentos estratégicos. Disfarçado de horizonte, traiçoeiro, o Abismo é lócus de pe-
rigos e monstros. Aproximar o corpo do abismo é uma experiência borderline, que pode ser fatal. Este potencial 
mortífero do Abismo, esta exigência radical imposta pela terra trincada, é um agenciamento desterritorializador. 
Um abismo é figura de corte, fracionamento e divisão que exprime planos distintos, dificilmente intercambiáveis, 
os quais é impossível transpor sem asas ou sem pontes. Trata-se da experiência de uma travessia que afeta radi-
calmente os corpos humanos, os quais exigem abrigo, guias e precauções. Neste território quase intransponível, 
o Abismo nos impele a expor o corpo e ultrapassar sua fragilidade, vencendo a morte.” (ZORDAN, 2004, p.5.)
55 DELEUZE, 2007a, p.91-92
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conduzem às soluções prontas. A função dessas máquinas é fazer linhas de 
ruptura que cortam e bifurcam os segmentos estratificados dos clichês.  A 
motivação desse funcionamento é criar novos modos de existência, abertos 
a plenitude da vida.56

O modo como se busca operar com esta pesquisa se dá por linhas, com linhas, em 
linhas, mesmo não acontecendo de forma linear. É inspirado pelo pensamento deleuziano da 
diferença, traçando linhas experimentais deZenhantes e textuais capazes de extrair potência 
da vida57. Ao ser ainda pensada com Linhas de Escrita58, esta pesquisa em educação, pensando 
a criação no desenhar, caracteriza-se também como uma Pesquisa do Acontecimento, por 
possuir movimentos expressivos, evitando os movimentos miméticos, “seja em relação ao 
‘sujeito’ seja ao ‘objeto’, já que ela não consiste num ato subjetivo decorrente de condições 
empíricas negativas, como a ignorância do sujeito pesquisante59”, muito menos pretende 
ultrapassar barreiras e limitações artístico-educacionais “como se pesquisar fosse a passagem 
do não-saber ao saber60”. Trata-se de uma pesquisa em que a energia que lhe movimenta, 
provém dos processos de:

[...] desmontagem de todos os modelos já incorporados: à medida que são 
feitos vão sendo eliminados os movimentos inexpressivos da pesquisa, e 
a energia pesquisadora, antes reservada à representação, pode então ser 
canalizada para o movimento puro da pesquisa; enquanto o sentido de 
pesquisar não transcende o movimento da própria pesquisa e a professora-
pesquisadora não pesquisa fora do plano de consistência da pesquisa, nem 
fora da sua própria ação, de maneira que só a pesquisa lhe dá o sentido do 
seu pesquisar e ela não encontra jamais O sentido da pesquisa que faz.61 

A Pesquisa do Acontecimento utiliza múltiplas linguagens – como desenho, pintura, 
literatura, poesia, imagens, Figuras, emoções, epístolas, corpos, “séries de silêncio e de repouso, 
movimentos divergentes62”, – garantindo a consistência da coexistência do que contraria as 
regras da arte. Servindo para processos deZenhantes como modo de “experimentar as linhas 
de fuga que temos chance de traçar a cada instante63”, pois é neste traçar intempestivo que 
surgem as possibilidades de algo novo ser criado. 

Põe essas linguagens em relação com o que está sendo pesquisado; o que 
está sendo pesquisado transforma-se assim numa unidade virtual, ou seja, 
numa unidade impossível, numa unidade monstruosa, porque esvaziada 
dos elementos representativos ou emocionais, desde que é criado um vazio 

56 ZORDAN, 2010, p.4.
57 “No fundo, escrever, diz Deleuze, é traçar linhas de fuga, que não são imaginárias, porém absolutamente 
reais (mas não seria o mesmo para a música, a pintura?), já que extraem da vida uma potência, um acontecimen-
to.” (PELBART in DERDYK, 2007, p.287.)
58 “Linhas de Escrita” também é o título de um livro produzido pelos professores da Linha de Pesquisa 
Filosofias da Diferença e Educação (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004.)
59 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, p. 9, 2004.
60 Ibidem.
61 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 10.
62 Ibidem.
63 PELBART in DERDYK, 2007, p. 286.
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na consciência atual; a partir dessa unidade virtual, engendram-se vários 
movimentos da pesquisa que embora heterogêneos, se afectam uns aos 
outros.64

Para pesquisar o Acontecimento são necessárias “operações que se movimentem65”, 
e estas se dão nos encontros com o que já foi feito e nas possibilidades do que se pode fazer, 
animadas por experimentações de escritas e de linhas deZenhantes, de desenhos e epístolas 
filosofantes, de artistas e trabalhos disparadores de novas imagens do pensamento, “das 
misturas às linhas puras; da profundidade à produção das superfícies; da libido narcísica à 
energia dessexualizada; da superfície corporal da sexualidade à cerebral ou metafísica do 
pensamento puro; do traçado da castração à fenda do pensamento [...].”66 Francis Bacon, em 
uma conversa com Franck Maubert sobre assuntos de sua vida que possivelmente exerceram 
influência em suas obras , disse: “[...] Os grandes poetas são formidáveis disparadores de 
imagens. Suas palavras são indispensáveis para mim, me estimulam, me abrem as portas do 
imaginário.”67 

No presente trabalho, vai-se da cópia da escultura de Policleto ao traçar de um corpo 
estranho; do risco aleatório à Figura movente; das indagações de um Sr. T aos pensamentos 
de um Sr. Efe; do desenhar ao desenho e do desenho ao desenhar. Trata-se de pesquisa 
cujo  propósito experimentalista “não consiste em redescobrir o eterno ou o universal, mas 
em encontrar as condições sob as quais algo de novo é produzido.”68. O movimento vai se 
compondo entre escrever e desenhar, desenhar e escrever, tomando alguns artistas e algumas 
de suas respectivas obras (a exemplo Francis Bacon, Vincent Van Gogh, Alberto Giacometti, 
William Kentridge, Frank H. Netter, entre outros) como intercessores. Com estes artistas 
encontros foram se dando, decorrentes de suas falas, como a partir das entrevistas com 
Francis Bacon, dos relatos sobre os modos de como alguns trabalhos foram produzidos, de 
descrições técnicas sobre os temas retratados em pinturas (como nas pranchas de Netter), de 
informações históricas sobre vida destes artistas, e também com as fotos e reproduções de 
suas obras (tanto em livros quanto em ambiente digital). 

São artistas que ajudam a pensar em possibilidades de se produzir linhas que geram 
desenhos que são disparadores de escritas e linhas que geram escritas que são disparadoras 
de desenhos. E pensamos também, com o auxílio de Deleuze, em como compor desenhos que 
venham a ser Figuras de sensação - Figuras Corpo. 

Desde o início, a Figura é o corpo, [...]. Mas o corpo não espera apenas algo 
da estrutura, ele espera algo de si mesmo, ele faz um esforço sobre si mesmo 
para se tornar Figura. Agora, é no corpo que algo acontece: ele fonte do 
movimento. O problema agora não é mais o lugar, mas o acontecimento. 69

64 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 10.
65 Idem, p. 11. 
66 Ibidem.
67 MAUBERT, 2010, p. 23.
68 Idem, p. 16. 
69 DELEUZE, 2007a, p. 23.
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Com isso, busca-se criar Figuras Corpo ao se fazer uso de experimentações com linhas 
deZenhantes e linhas de escrita, tratando de um pensamento deZenhante, o qual consiste em 
um modo de pensar por imagens compostas por linhas, sejam estas criadoras de desenhos e/
ou de escritas. Busca-se permitir que a experimentação com linhas possibilite que a insurgência 
do erro, do acaso, da incerteza, da surpresa sejam potentes no processo de criação. E este  
processo de experimentação é considerado um ensaio, um estudo, um movimento apatiri do 
qual se pode produzir outras coisas, no caso, fazer uso das experimentações para compor 
desenhos.

Ao operar tanto com linhas calculadas, planejadas, quanto com linhas traçadas ao acaso, 
o pensamento deZenhante se dá como um modo de pensar/criar/fazer com o desenhar e com 
o escrever – com linhas –, podendo ser chamado, também, de experimentações deZenhantes, 
experimentação de linhas deZenhantes, experimentações com linhas, experimentações com 
linhas de escrita deZenhantes, ou mesmo um pensamento deZenhante. Há, aí, possibilidades 
de operar com a criação de Figuras corpo, mostrando-se interesse não tanto no com o que 
está sendo feito, mas sim com o como está sendo feito. Faz-se uso de fontes que poderão 
servir de estímulo no processo criativo, assim como fez Bacon ao colecionar fotografias70 e 
imagens icônicas de trabalhos de outros artistas, que lhe serviram como potenciais fontes de 
inspiração, embora nenhuma tenha representado, para o pintor, um modelo a ser reproduzido 
fielmente, “porque pintar era o acto mais radical de subversão anti-autoritária que ele conhecia 
e praticava, e portanto não permitia a predominância de um modelo.”71 

Há utilização de fundamentos técnicos tradicionais de desenho artístico – como ponto 
e linha, sombra e luz, perspectiva, escala tonal, proporção –, de materiais diversos – como 
grafite, nanquim, carvão, giz pastel e sanguínea –, de papéis de gramaturas e texturas variadas 
– , de fotos, imagens impressas em livros e revistas, imagens digitalizadas – todas operando 
como disparadores. Há também os processos deZenhantes atravessados por textos, por 
pensamentos, por imagens de pensamento, por sensações desencadeadas pelos encontros 
que se dão neste movimentar-se. 

Sugere-se novos modos de fazer, seja em processos de escrita, experimental, poética, 
fabulada – seja em desenhos-escritos ou em escritos-deZenhantes. 

Aí, tanto as linhas do desenhar, quanto as linhas do escrever podem se tornar “um 
caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria 

70 Francis Bacon, ao ser questionado por Franck Maubert sobre se as fotografias poderiam ser seus dis-
paradores, disse: “Sim, claro, imagens com vida, como as do olho cortado do Cão andaluz de Buñuel e de Dalí. É 
fantástico! A fotografia me dá uma ajuda, me serve de apoio, me suscita e provoca imagens. A fotografia me per-
mite arrancar, depois eu risco, subtraio, apago. No fim, não resta mais muita coisa da fotografia originária. É um 
maravilhoso disparador. Sabe, logo depois de uma invenção, a fotografia transformou totalmente a pintura e a 
visão dos pintores. A fotografia engendra outras imagens. Quem pode ignorar isso? Há instantâneos que nenhum 
pintor poderia captar. Movimentos...” (MAUBERT, 2010, p. 25.)
71 FICACCI, 2007, p.81 
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vivível ou vivida.72” Não se trata de “reproduzir ou inventar formas, mas de captar forças73”. 
Traça-se linhas de escrita que são atravessadas, costuradas pela vida com pontos que ora são 
frouxos, ora são apertados, “linhas que cavalgamos, as linhas que nos arrastam, as linhas que 
nos constituem, as linhas que nos fazem viver ou morrer74.” São linhas segmentadas, linhas 
de desenho, linhas de Ariadne, linhas de grafite, linha baleeira, linha do horizonte, linhas de 
velocidade, linhas de lentidão, linhas de contorno, linhas de encontros, linhas epistolares de 
um convite imprevisto, linhas de um encontro improvável, linhas heterogêneas. São linhas 
deZenhantes e linhas de escrita usadas na composição de Figuras corpo.

72 DELEUZE, 1997. p.11.
73 DELEUZE, 2007a. p.62.
74 PELBART in DERDYK, 2007, p.284.
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2.1 DE SR. T. PARA SR. EFE

Caro Sr. Efe, 

não nos conhecemos pessoalmente, e cheguei a ti por indicações de amigos que temos em 
comum. Estou reeditando uma publicação, um livrinho, e gostaria de incrementar esta 
nova edição com alguns desenhos. Desta forma, venho por meio desta te pedir desenhos. 
Não tenho como descrever o que penso para este livro – só saberei quando ver os desenhos. 
Se tiveres interesse em participar deste trabalho, gostaria que, talvez, antes de me enviares 
propostas para o livro, talvez pudesses me enviar imagens de desenhos que já tenhas feito...
Seria possível me mostrar o que desenhaste envolvendo f igura humana? Seria uma breve 
amostragem, para que eu possa ver um pouco das linhas já traçadas por ti... Me interessa 
saber como tu trabalhas a f igura humana em teu desenho.

Abraço, 

T.
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2.2 DE SR. EFE PARA SR. T.

Olá, Sr. T. 

Tenho muito interesse sim em participar deste trabalho. Fico muito feliz e 

surpreso com teu contato, pois acredito conhecer o livro que pretendes reeditar, 

que li quando estava no início da graduação (em Moda), e sempre o indico 

para meus alunos tanto das Artes quanto da Moda. Esta semana mesmo 

comentei com alguém sobre a vontade de relê-lo!

O desenho de figura humana é algo que está presente em meu desenhar 

há tanto tempo que não sei dizer com precisão quando iniciou, talvez 

tenha iniciado já quando comecei a desenhar. Muito antes da graduação 

tais figuras já povoavam meus traços, desenhos de figuras e corpos com 

características humanas são muito anteriores aos desenhos de moda, o corpo 

sempre veio antes da roupa nos desenhos que tracei e que venho traçando. 

Falo isso porque percebo um estigma na formação acadêmica em Moda, 

quando se rotula, de modo clichê, que os desenhos feitos por alguém com esta 

formação tenham de ser exclusivamente voltados para a Moda. Ignoram-

se outros interesses, outras experiências, outras experimentações, outras 

propostas que possam compor o desenhar. Embora graduado em Moda, as 

Artes sempre ocuparam um espaço muito maior em minha formação, já que, 

há mais de 20 anos, tenho estabelecido contato direto com a Dança, o teatro, 

a pintura e o desenho artístico, sendo que muitos dos trabalhos que produzi 

nos últimos anos se dão no campo do figurino, onde componho com os corpos 

dos atores, intérpretes, bailarinos e performers,  compondo desenhos, ideias 

que se dão no encontro com poesia, com luz, com a movimentação dos corpos, 

com os corpos que servem de modelos vivos. Penso que criação e corpo humano 

são indissociáveis, e estes encontros só vem a aumentar as possibilidades 

que se dão no desenhar. Falo de desenhos que são modos de pensar a criação. 

Embora o enfoque maior tenha sido o figurino, no exemplo que trago aqui, 

considero importante dizer que faço uso do desenhar como modo de pensar a 

criação, independente desta se dar em figurino, artes visuais, dança, teatro, 

moda ou design. Falo de processos de criação que estabelecem relações com 
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a figura humana de alguma maneira, falo da criação em um pensamento 

deZenhante, um pensamento e um desenhar em ziguezague,  que não se 

restringe às criações no campo da indumentária, mas que se dá no campo 

da criação. 

Perdoa o tom biográfico que imprimo a esta carta, mas, com teu contato, 

algumas coisas que se encontravam sedimentadas vieram à tona. E vejo o 

quanto, às vezes, é necessário assumir uma postura mais explicativa para se 

fazer entender, pois mesmo que um desenho seja figurativo/representativo, 

algumas questões que fizeram parte do desenhar permanecem apenas com 

aquele que desenhou, e muitas vezes as palavras podem ajudar a compor um 

desenho. Às vezes se faz necessário fazer uso de palavras e outras vezes não.

Os desenhos que te envio em anexo são uma compilação de trabalhos mais 

antigos, que já passaram pelo meu traçar, mas que talvez possam te ajudar 

a vislumbrar alguns trajetos, roteiros que meu desenhar já percorreu.

Seguem, em anexo, alguns desenhos, ensaios, estudos e trabalhos.

Abraço, 

Efe.
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Figura 1 – Sem título
Outubro de 2013
Caneta nanquim e aguada sobre Canson 300 g/m² 210x297 mm.

Porto Alegre/RS.

Figura 1 – Sem título
Outubro de 2013
Caneta nanquim e aguada sobre Canson 300 g/
m² 210x297 mm.
Porto Alegre/RS.
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Figura 2  – Descanso carimbado III – (Arte postal)
Agosto de 2013
Técnica mista – aquarela, carimbo e impressão digital sobre papel Canson Montval 300g/m²
100 X 150 mm.
(Trabalho exposto de 9 de agosto a 10 de setembro integrando a 1ª Convocatória internacional de Arte 
Postal Projeto Circular, Local: Picanoteca Universidade Feevale - Novo Hamburgo/RS).

Figura 3 – Lupi – (Arte postal)
Setembro de 2014
Técnica mista – aquarela, nanquim e caneta Posca sobre papel Holler 100 X 150 X 1,2mm.
(Trabalho exposto de 16 de setembro a 16 de outubro integrando a Convocatória de Arte Postal “Lupi 
100 Anos de Amor e Dor”, Local: Espaço alternativo do Atelier Livre Xico Stockinger – Porto Alegre/RS).

Figura 2  – Descanso carimbado III – (Arte postal)
Agosto de 2013
Técnica mista – aquarela, carimbo e impressão 
digital sobre papel Canson Montval 300g/m²
100 X 150 mm.
(Trabalho exposto de 9 de agosto a 10 de setem-
bro integrando a 1ª Convocatória internacional 
de Arte Postal Projeto Circular, Local: Picanoteca 
Universidade Feevale - Novo Hamburgo/RS).

Figura 3 – Lupi – (Arte postal)
Setembro de 2014
Técnica mista – aquarela, nanquim e caneta Pos-
ca sobre papel Holler 100 X 150 X 1,2mm.
(Trabalho exposto de 16 de setembro a 16 de 
outubro integrando a Convocatória de Arte Postal 
“Lupi 100 Anos de Amor e Dor”, Local: Espaço 
alternativo do Atelier Livre Xico Stockinger – 
Porto Alegre/RS).
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Figura 4 – Torra média e Azul da Prússia
Setembro de 2014
Técnica mista - Café e aquarela sobre papel Canson 224g/m² 420 X 594 mm.
(Trabalho exposto de 6 de outubro a 7 de novembro integrando a exposição coletiva “Professores-Artis-
tas Artistas-Professores”, curadoria de Alexandra Eckert, Carmen Capra e Mara Galvani, Local: Galeria 
de Artes do Centro de Artes e Arquitetura – UCS – Caxias do Sul/RS).

Figura 4 – Torra média e Azul da Prússia
Setembro de 2014
Técnica mista - Café e aquarela sobre papel Can-
son 224g/m² 420 X 594 mm.
(Trabalho exposto de 6 de outubro a 7 de no-
vembro integrando a exposição coletiva “Profes-
sores-Artistas Artistas-Professores”, curadoria de 
Alexandra Eckert, Carmen Capra e Mara Galvani, 
Local: Galeria de Artes do Centro de Artes e Ar-
quitetura – UCS – Caxias do Sul/RS).
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Figura 5 – Sem título – (Arte para serigrafia)
Novembro de 2014
Caneta Nanquim (0,8) sobre papel Hahnemuhle 100g/m² 75 X 45 mm.
Novo Hamburgo/RS.
 

Figura 6 – Impressões em Serigrafia feitas sobre papel Canson “C” à grain 224g/m² man-
chado com café. Foram feitas 119 impressões, sendo que as 100 primeiras integraram a 
composição de um objeto múltiplo produzido pelo Coletivo Aleia. Este Múltiplo consis-
tia em uma “marmita” de alumínio “recheada” com trabalhos em pequenos formatos, 
como gravuras, pinturas, cerâmicas entre outros (Múltiplos distribuídos dentre os dias 
15 e 16 de outubro integrando a programação da Feira Literaria UFPel 2014 (Pelotas/
RS). Estas gravuras também são referencias em um artigo publicado na edição 16 da 
revista Informe C3. Disponível em <http://issuu.com/informec3/docs/informe_c3_edi-
cao_16_2014> Acesso em: 30 jan. 2015.

Figura 5 – Sem título – (Arte para serigrafia)
Novembro de 2014
Caneta Nanquim (0,8) sobre papel Hahnemuhle 
100g/m² 75 X 45 mm.
Novo Hamburgo/RS.

Figura 6 – Impressões em Serigrafia feitas sobre 
papel Canson “C” à grain 224g/m² manchado 
com café. Foram feitas 119 impressões, sendo 
que as 100 primeiras integraram a composição 
de um objeto múltiplo produzido pelo Coletivo 
Aleia. Este Múltiplo consistia em uma “marmi-
ta” de alumínio “recheada” com trabalhos em 
pequenos formatos, como gravuras, pinturas, 
cerâmicas entre outros (Múltiplos distribuídos 
dentre os dias 15 e 16 de outubro integrando a 
programação da Feira Literaria UFPel 2014 (Pelo-
tas/RS). Estas gravuras também são referencias 
em um artigo publicado na edição 16 da revista 
Informe C3. Disponível em <http://issuu.com/
informec3/docs/informe_c3_edicao_16_2014> 
Acesso em: 30 jan. 2015.
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Figura 7 – Sem título (estudos)
Dezembro de 2014
Desenho de observação (detalhe da fachada de prédio) - Lápis 9B sobre papel Hahnemuhle 100g/m²
220 X 160 mm.
Montevideo/Uruguai.

Figura 7 – Sem título (estudos)
Dezembro de 2014
Desenho de observação (detalhe da fachada 
de prédio) - Lápis 9B sobre papel Hahnemuhle 
100g/m²
220 X 160 mm.
Montevideo/Uruguai.
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Figura 8 – Sem título (estudos)
Dezembro de 2014
Desenho de observação (detalhe de chafariz) - Lápis 9B sobre papel Hahnemuhle 100g/m²
220 X 160 mm.

Montevideo/Uruguai.

Figura 8 – Sem título (estudos)
Dezembro de 2014
Desenho de observação (detalhe de chafariz) - 
Lápis 9B sobre papel Hahnemuhle 100g/m²
220 X 160 mm.

Montevideo/Uruguai.
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Figura 9  – Sem título (estudos)
Julho de 2014
Desenhos de observação (Sketchbook) – Caneta nanquim (0,2) sobre papel Canson 100g/m²
220 X 160 mm.

Porto Alegre/RS.

Figura 9  – Sem título (estudos)
Julho de 2014
Desenhos de observação (Sketchbook) – Caneta 
nanquim (0,2) sobre papel Canson 100g/m²
220 X 160 mm.

Porto Alegre/RS.
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Figura 10 – Sem título (estudos)
Julho de 2014
Desenhos de observação (Sketchbook) – Caneta nanquim (0,2) sobre papel Canson 100g/m²
220 X 160 mm.

Porto Alegre/RS.

Figura 10 – Sem título (estudos)
Julho de 2014
Desenhos de observação (Sketchbook) – Caneta 
nanquim (0,2) sobre papel Canson 100g/m²
220 X 160 mm.
Porto Alegre/RS.
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Figura 11 – Sem título (esboços)
Março de 2014
Desenhos de observação – Lápis 4B sobre papel Avena 70g/m² 138 X 200 mm.

Porto Alegre/RS.

Figura 11 – Sem título (esboços)
Março de 2014
Desenhos de observação – Lápis 4B sobre papel 
Avena 70g/m² 138 X 200 mm.

Porto Alegre/RS.
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Figura 12 – sem título (Estudo)
Março de 2014
Aquarela sobre papel Fabriano 90g/m² 148 X 210 mm.

Porto Alegre/RS. 

Figura 12 – sem título (Estudo)
Março de 2014
Aquarela sobre papel Fabriano 90g/m² 148 X 
210 mm.
Porto Alegre/RS. 
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Figura 13 – Experimento para desenho de cor-
pos p.01 (Livro de artista) e detalhe ampliado da 
mesma imagem.
Outubro de 2014
Técnica mista – Café, nanquim e aquarela sobre 
papel Canson 224g/m² 210 X 594 mm.
(Trabalho exposto de 30 de outubro a 16 de no-
vembro integrando a exposição coletiva de livros 
de artista “Lugares-Livro: Dimensões poéticas e 
materiais” 2ª Edição, Coordenação: Helene Sac-
co, Local: Casarão 8, Praça Corenel Pedro Osório 
– Pelotas/RS).





72

  
Figura 14 – Experimento para desenho de corpos p.05 (Livro de artista) e detalhe ampliado da mes-
ma imagem.
Outubro de 2014
Técnica mista – Café, nanquim e aquarela sobre papel Canson 224g/m² 210 X 594 mm.
(Trabalho exposto de 30 de outubro a 16 de novembro integrando a exposição coletiva de livros de 
artista “Lugares-Livro: Dimensões poéticas e materiais” 2ª Edição, Coordenação: Helene Sacco, Local: 
Casarão 8, Praça Corenel Pedro Osório – Pelotas/RS).

Figura 14 – Experimento para desenho de cor-
pos p.05 (Livro de artista) e detalhe ampliado da 
mesma imagem.
Outubro de 2014
Técnica mista – Café, nanquim e aquarela sobre 
papel Canson 224g/m² 210 X 594 mm.
(Trabalho exposto de 30 de outubro a 16 de no-
vembro integrando a exposição coletiva de livros 
de artista “Lugares-Livro: Dimensões poéticas e 
materiais” 2ª Edição, Coordenação: Helene Sac-
co, Local: Casarão 8, Praça Corenel Pedro Osório 
– Pelotas/RS).
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Figura 15 – sem título (Estudo)
Outubro de 2014
Técnica mista – Café, nanquim e aquarela sobre 
papel Canson 224g/m² 150 X 210 mm.
Porto Alegre/RS.
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2.3 CONSIDERAÇÕES - I

E Sr. Efe, após enviar a resposta, ficou pen-
sando nas coisas que 
vieram à tona e nas 

coisas que o atravessavam en-
quanto respondia à carta de 
Sr. T., tomado por fluxos de 
pensamento sobre o desenho e 
o desenhar, e sobre o desenho 
da figura humana. Pensamen-
tos ficaram fervilhando en-
quanto a vida seguia se com-
pondo inconstante, errante, 
versátil, fluida.
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2.4 O DESENHO E O DESENHAR 

A palavra desenho não se limita a uma única definição. No senso comum, ela 
parece vinculada a processos artísticos que a definem enquanto produto 
de métodos de impressão de marcas sobre uma superfície, resultando em 

imagens que venham a sugerir linhas, pontos e formas em uma composição bidimensional. 
Em sua etimologia, a palavra desenho, de origem latina, deriva do verbo designare, que pode 
ser traduzido como desígnio, intenção, propósito, finalidade. E, segundo Rafael Cardoso, trata-
se de um termo revestido de um sentido ambíguo: “o de designar e o de desenhar”75.  E 
embora o termo desenho esteja comumente ligado ao objeto, imagem impressa, e o desenhar 
esteja mais ligado à ação de executar, do fazer o desenho, suas tantas definições se confundem 
muitas vezes.

As questões tradicionais que versam sobre o desenho localizam o termo dentro de 
entendimentos fixados na representação. Nestes, o desenho é manifestado como meio pelo 
qual se pode reproduzir cópias do mundo. Mas este pensamento vem sendo questionado 
desde meados do século XX, quando “as hierarquias herdadas das tradições académicas que 
respeitavam disciplinas, temas, técnicas e suportes76” foram sendo subvertidas, “levando ao 
abandono das categorias instituídas de pintura, escultura e desenho77”. Tais ações criaram 
condições para que o campo artístico fosse se expandindo e, em particular, se desse enfoque 
“à arte-como-processo78”, permitindo “ao desenho afirmar-se também como uma disciplina 
artística por direito próprio”79. A mudança foi se dando, “em parte, devida à “desmaterialização 
do objecto artístico”,80 quando se considerou o desenho como uma forma de registrar uma 
acção ou declaração”81. O enquadramento possibilitou que outros “campos” do desenho 
passassem a ter notoriedade, a exemplo do termo “campo expandido” 82, que vem sendo 

75 CARDOSO, 2004, p.14.
76 ELIAS; VASCONCELOS, 2009, p.1184.
77 Ibidem.
78 Idem, p.1183.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 “O conceito de “campo expandido” tem sido utilizado quando se pretende designar processos artísticos 
que procuram esbater fronteiras entre disciplinas ou alargar os limites de determinadas práticas artísticas. Em-
bora esta noção tivesse sido formalizada por Krauss, em 1978, a ideia de “campo expandido” nas Artes era já 
praticada desde os anos sessenta tendo sido o adjectivo “expandido” aplicado a vários eventos. O conceito 
foi também utilizado para legitimar entre outras coisas, o vídeo como arte (Youngblood 1970, in Andrews 2006). 
Mais recentemente, quando o desenho adquiriu o estatuto de disciplina artística por direito próprio, ali-
mentando-se de outras práticas disciplinares, o “campo expandido do desenho” foi alvo de reflexão por parte de 
diversos autores (Vasconcelos & Elias 2006, Kovats 2006) e objecto de várias exposições e sites que resgatavam 
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utilizado por Helena Elias e Maria Vasconcelos em um:

sentido metafórico para ilustrar as potencialidades interdisciplinares do 
desenho e a sua capacidade de incorporar linguagens provenientes de outros 
domínios artísticos. Entendido desta forma, o desenho sai beneficiado, já 
que se constitui, para além de uma disciplina com resultados, como um 
domínio de experimentação ou de ideação, transversal a muitas práticas 
profissionais.83

Mas, muito tempo antes do desenho se expandir para além das representações, 
de acordo com Sofia Rodrigues, uma das primeiras publicações europeias a versar sobre o 
desenho foi a “célebre Iconologia de Cesare Ripa (1560-1625), publicada em Roma em 1593 e 
cuja primeira edição ilustrada data de 1603”84 . “Seguidor da tradição horaciana – Ut pictura 
poesis – o manual iconográfico de Ripa reconhece o desenho como uma prática artística 
autónoma, dotada de um papel decisivo na consagração do processo artístico.” Em sua 
obra, Ripa apresenta inúmeras propostas de como se representar as alegorias85 do desenho, 
tomando a figura humana como base de medida de todas as coisas.

Ripa acaba por traçar uma comparação entre o desenho e as três idades 
do homem, o que de certa forma constitui um excelente indício da sua 
versatilidade e multidisciplinaridade. Assim, a figura do referido jovem 
poderá ser facilmente substituída pela de um homem maduro ou dar lugar 
à presença de um velho grisalho, aqui, numa clara alusão à paternidade 
do desenho sobre as demais artes. Esta analogia serve igualmente para 
demonstrar que o domínio do desenho – el [artificio] más honroso de todos 
los manuales –, só se alcança mediante uma prática assídua e continuada 
que encontra no tempo e na sua passagem um aliado poderoso. Aliás, a rica 
indumentária que cobre a alegoria de Ripa vem reforçar simbolicamente o 
quão diminuto é o conhecimento humano sobre o desenho, cujas regras e 
razões, fruto da virtude e da experiência, são um privilégio acessível apenas 
a uma restrita elite.86 
    

Ao questionar o que é o desenho e o desenhar, Patrícia Gomes87 propõe que desenho é 
o fundamento para que o real possa ser construído e que o desenhar não constitui apenas um 
processo instrumental, cuja ação produz um produto, uma “prova material da intenção.”88 A 
partir de exemplos, a autora defende que o desenho, assim como o desenhar, pode ser ambos, 
tanto a ação de sua criação quanto a criação que devém de uma ação. E que, “se tivermos que 
destacar entre processo e produto, o desenho é mais o processo que o produto,” embora para 
quem não desenhe, o resultado do processo seja muito mais aceito como produto do que 

o conceito.” (ELIAS; VASCONCELOS, 2009, p.1188.)
83 Ibidem.
84 RODRIGUES, 2012, p.1.
85 “A alegoria se baseia na personificação de conceitos abstratos, como tempo, beleza ou liberdade. Ela 
permite que as ideias assumam uma forma visível de dramatizar a relação entre elas. As qualidades didáticas da 
alegoria têm sido consistentemente exploradas com fins políticos desde a Grécia Antiga até a Estatátua da Liber-
dade, no porto de Nova York.” (BIRD, 2012, p. 75.)
86 RODRIGUES, 2012, p.2.
87 GOMES, 2007.
88 Idem, p.110.
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como processo.

A esta definição de desenho adicionamos outras mais poéticas e artísticas 
como a de Jose Almada Negreiros que diz: “desenho é o nosso entendimento 
a captar o instante.” A de Ana Isabel Ribeiro e Renata Araújo: “desenhar 
é traçar o pensamento.” Ou a de Paul Klee, “desenhar é levar uma linha a 
dar um passeio.” À de Klee, Henri Matisse acrescenta a permanência e 
diz que “desenhar é como fazer um gesto expressivo, com a vantagem da 
permanência.” Miguel Copón, concordando com Matisse, refere que “um 
desenho é uma linha com memória do seu traçado. Um gesto congelado, 
definidamente formado para permanecer e estabelecer-se como uma 
superação do tempo em que foi criado. Um desenho é uma máquina de criar 
significados, uma máquina imperfeita que depende da relação reflexiva entre 
um corpo com o que se relaciona a ação gestual e com o suporte o qual se 
inscreve, mas também, com a atividade de inter-relação, cria uma série de 
destrezas concretas, não exclusivamente físicas nem fisiológicas, mas onde 
implica a totalidade do conhecimento.”89

A estas definições apresentadas por Gomes, pode ser acrescido o que diz Teresa Poester, 
ao se referir ao desenho como o “alicerce” que compõe a “construção das mais variadas áreas 
do conhecimento”90, complementando que “o desenho e a pintura são expressões do corpo, 
registros do gesto humano sobre a superfície sensível”.91

Segundo Gomes, o desenho e o desenhar estão intimamente ligados a um tipo 
de processo de pesquisa, pois o desenho se dá em meio a uma tensão “entre a dúvida e 
a convicção” (durante o ato de desenhar), vindo a ser “um processo de pesquisa” e, 
paradoxalmente o resultado da pesquisa de Patrícia Gomes.92 A autora ainda complementa 
que o termo desenho se confunde “com o próprio pensamento”93, pois ao “desenhar pensa-
se e a pensar desenha-se...”94. A proposição também é defendida por Beatriz Ribeiro e Paulo 
Castral, ao localizarem, com Mário Bismarck95, que, “enquanto o desenho se constrói há a 
formação de pensamentos”96. O termo desenho pode ser definido em um vasto conjunto com 
a imprecisão “dos objetos variados de diversas intenções que se referem a ações de diferentes 
campos através de processos, meios e instrumentos.”97   

Tal ponto de vista também é defendido por Márcia Tiburi e Fernando Chuí por outro 
viés. Para os autores, “o desenho é o gene do pensamento”98, sendo “o que vem antes; a 
vontade se antecipando ao desejo”99. Localizam o desenho não como modo de pensar, mas 
como modo de olhar. Pois segundo os autores: 

89 GOMES, 2007, p.111-112.
90 POESTER, 2006, p.2.
91 POESTER, 2006, p.2.
92 GOMES, 2007, p.113.
93 Idem, p.114.
94 Ibidem.
95 Professor da Faculdade de Belas Artes e do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Porto 
(Portugal).
96 RIBEIRO, 2013, p.1.
97 Ibidem.
98 TIBURI; CHUÍ, 2010, p 19.
99 Ibidem.
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[...] desenhar é gerar metamorfose a partir da visão; a física explica que o 
olho, no momento em que enxerga o objeto, modifica-o. Observe-se que o 
desenho não serve ao belo exatamente, mas, sobretudo, ao corte; traço de giz 
no papel é corte de gilete na estrutura. Um grito silencioso de significados. 100

Para Bismarck, o termo desenho é composto por uma variedade de nomes e conceitos 
que, por não serem fixos, possibilitam que o termo venha a ter uma pluralidade de sentidos, 
resultando em “diferentes documentos com olhares específicos do lugar e do momento” de 
onde se olha.101 

Ao redor deste nome “Desenho” gravitam e dispõem-se, num “desenho” 
impreciso, uma série de outros nomes que a ele estão ligados em diferentes 
proximidades e afastamentos, uns exclusivamente a ele associados, outros, 
partilhando com ele, outras constelações. Temos então, associado ao termo 
Desenho, um conjunto variável e diferenciado de outras palavras, de outros 
nomes, que o cercam e o cruzam, e que nos “falam” do que “fala” o Desenho. 
São estes nomes, estes “satélites”, estes componentes, que nos envolvem na 
nomeação do Desenho.102 

 

As definições acerca do termo desenho apontam, na grande maioria das vezes, para a 
ideia de representação. Segundo Edith Derdyk, tal termo pode ser encontrado nos dicionários 
como representação que se vale de pontos, manchas e linhas, na composição de formas sobre 
superfícies “[...] com objetivo lúdico, artístico, científico ou técnico: um desenho de criança; 
o desenho de uma paisagem, um desenho de anatomia; desenho de um motor;”103 ou seja, 
o desenho como resultado de uma ação (em sua maioria pictórica) que irá imitar, sugerir, 
estabelecendo algum tipo de semelhança a um referencial que vem a ser tomado como 
modelo. 

Desenhos são, na maioria das vezes, objetos de papel e alguns acreditam que 
desenhar é a tarefa mais rápida da arte. Mas a arte deve muito ao “quase 
nada” e desenhos permanecem como sorrisos indo, desprevenidos, em 
direção ao esquecimento.104

Derdyk, ao traçar hipóteses sobre a definição do termo desenho, simplifica sua 
explanação, dentro de uma visão cultural, ao dizer que existem dois conceitos de desenho. O 
primeiro seria o que se liga aos modos de como o desenho é ensinado nas instituições de ensino 
formal (escolas e universidades), sendo este conceito nomeado pela autora como “erudito”, 
em que tal erudição diz respeito ao desenho elaborado e estudado de maneira acadêmica, 
estruturada, historicizada.  Já o segundo conceito é chamado de “popular”, por se ligar aos 
modos como o desenho é pensado informalmente dentro de camadas sociais que geralmente 
estão vinculadas às tradições populares. Tal divisão é feita para localizar tipos de desenho que, 

100 TIBURI; CHUÍ, 2010, p 19-20
101 RIBEIRO, 2013, p.5.
102 BISMARCK, 2008, p.45.
103 DERDYK, 2010, p.35.
104 CALDAS in DERDYK, 2007, p.31.
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embora possam ter distinções quanto às técnicas empregadas, usos de materiais ou mesmo 
vocabulário que os compõe, são parte importante do projeto social, vindo a representar 
“interesses da comunidade, inventando formas de produção e de consumo.”105

Pensando o desenho com as percepções de Tiburi e Chuí, no livro Diálogo|Desenho, ao 
mencionar que as ações humanas ao estabelecerem alguma relação com o desenho, por mais 
ínfimas que venham a ser, acabam por se manifestar de certa maneira como ações políticas e 
éticas. Entendendo por político o campo das partilhas, do que é comunicável em algum nível, 
especialmente o nível dos afetos e dos desejos.106 Pensando ainda “que o desenho nos coloca 
no tempo de uma partilha do olhar.”107 

Tiburi comenta sobre sua suspeita no sentido de que o desenho possa ser a relação 
“mais ancestral que uma pessoa possa ter com a representação”108. E questiona se o 
desenho poderia ser um tipo de língua não adquirida, ou, ainda, “uma língua perdida ou tão 
simplesmente substituível pela língua das palavras? Ou seriam as palavras só o que restou do 
desenho?”109. A autora levanta tais questionamentos argumentando com o fato de que todas 
as pessoas um dia estabeleceram contato com o desenho em algum momento de suas vidas, 
mas que uma parte destas pessoas não seguiu desenhando. Entre os possíveis motivos deste 
deligamento, encontra-se o fato do desenho ter se tornado, para muitos, algo muito complexo, 
“sofisticado”110, dentro de uma cultura em que predominam as palavras.

 Mas seriam as palavras apenas uma forma simplificada de codificar representações? 

Muitas vezes, o desenho cumpre uma função de passagem entre texto e 
imagem, já que esta linguagem tem íntima relação com a escrita. Mas, um 
código tão estruturado como é a linguagem verbal passa a ter maior liberdade 
expressiva ao se transformar em um desenho.111

Elisa Gunzi e Maria Mendes comentam que um recurso muito utilizado consiste 
em fazer com que o desenho expresse algo que a palavra escrita não é capaz de expressar, 
mas sem perder a relação com o que a imagem pode vir a representar. A discussão trazida 
aqui não se dá em torno de palavras, mas, sim, trata de linhas que produzem escritas e 
que produzem desenhos, destacando que para muitos essas escritas serão tomadas como 
palavras. E o que dizer quando a escrita é criada com o desenhar, como parte do desenhar, 
integrando a composição de Figuras que estabelecem proximidades com representações, mas 
simultaneamente são outra coisa? O fato de se estar inserido em um mundo regido pelas 

105 DERDYK, 2010, p.38.
106 TIBURI; CHUÍ, 2010.
107 Idem, p.10.
108 Idem, p.12.
109 Ibidem.
110 Quando Tiburi traz em seu texto a palavra “sofisticado” ela pretende “expressar que o desenho, em 
um mundo em que predomina o logos da palavra, tornou-se expressividade complexa, justamente ao ter sido 
suplantado pelas palavras.” (Idem, p.13.) E esta sofisticação é imbricada aos conhecimentos técnicos que regulam 
e condicionam o desenho no senso comum. 
111 GUNZI; MENDES, 2009, p.31.
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palavras possivelmente contribua para que, muitas vezes, os desenhos produzidos seguindo 
modelos de representação tragam características do senso comum, em que o “bom” desenho 
é aquele que tem como propensão a busca pelo verdadeiro, aquele que realmente se parece 
com o modelo, aquele que representa uma verdade e que é tomado por sofisticado exatamente 
por conseguir representar a imagem idealizada. O modelo de representação é denunciado por 
Deleuze em muitos de seus textos, e o senso comum, a recognição e a busca por verdades 
absolutas são mencionados como suas principais características. Para o filósofo, o pensamento 
dogmático (imagem do pensamento112.) é construído sob a responsabilidade do senso comum, 
o qual “[...] se encarregaria de construir uma representação universalizante do que seria o 
pensamento.”113 Tal representação universal se fundamenta em suposições (hipóteses) de que 
o pensador possuiria, previamente, uma “boa vontade”, um instinto, em querer “conhecer as 
coisas, sendo que esta “boa vontade” é precisamente aquilo que lhe garantiria um exercício 
natural do pensamento”114. Ao se referir a um exercício natural do pensamento, Deleuze 
faz menção à convicção, tomada muitas vezes como crença, de que o pensador terá como 
principal foco a busca pela verdade.   Nesta perspectiva se tem, como consequência das ações 
do senso comum na filosofia, a construção de um modelo de pensamento e de verdade que 
estão intrinsecamente relacionados. 

Pensando com Deleuze, pode-se perceber com certa facilidade a presença do 

112 “A imagem do pensamento é o que precisamos para pensar. Em cada tipo de pensamento, encontramos 
imagens, embora elas nem sempre sejam evidentes. Ao formar uma imagem de infância e de currículo, ou ao 
deslocar-se dramaticamente de uma a outra, cada pesquisador começa a pensar de novo; isto é, volta a formular 
o que seja pensar a infância e o currículo. Assim, para a noologia, o que valem são as imagens, como pressupostos 
do que seja pensar, nessa ou naquela direção. Qualquer criação supõe, em primeiro lugar, uma imagem – como 
figura, paisagem, cena, chão pré-teórico -, que subjaz ao saber e o prefigura; de modo que um saber só é com-
preendido a partir deste campo prévio.
 Mas, o que é uma imagem de pensamento? Não se trata de cópia mental ou representação subjetiva; nem mes-
mo é uma Weltanschauung (concepção de mundo); não é representante da coisa no intelecto, ou visão do objeto 
na consciência; não pode ser deduzida da ideologia, nem do contexto social e econômico; tampouco, pode ser 
confundida com a transparência das formas ou das ideias, nem com o esclarecimento de proposições; não é um 
dado psicológico, nem está no cérebro do sujeito – ao contrário,  tanto o cérebro quanto o sujeito são imagens 
entre outras. 
A imagem é diagrama, horizonte e solo, atmosfera e reservatório, vibração movente da matéria e relação de 
forças sensíveis, desprendidas dos afetos. Ela é um ser, uma coisa, “um arquivo audiovisual” (Deleuze, 1991, p. 
60). Entendida como uma aparição, no sentido de Bergson (1999), não necessita ser percebida para existir; mas 
tem uma existência física, como um choque, traumatismo, concussão, fulguração. Nesse realismo, a imagem não 
é encontrada; mas é fabricada, como resposta a problemas; os quais não se resolvem de uma vez por todas; mas 
formulam-se continuamente, ou se dissolvem em novos problemas, persistindo nas soluções que recebem. A 
noologia lida com intuições sobre problemas (Deleuze, 1999), que fazem aparecer a imagem; e, ao mesmo tem-
po, acompanham a sua construção.
Sendo plural, como a força, não há nunca uma imagem isolada, mas multiplicidade de imagens, feitas de veloci-
dades e lentidões. Podemos encontrar dois tipos básicos, radicalmente diferentes um do outro: a imagem dog-
mática do pensamento, baseada no modelo do reconhecimento; e um pensamento sem imagem (ou uma nova 
imagem do pensamento), considerado como encontro com a heterogeneidade dos signos. Seguindo os percursos 
do conceito, na obra de Deleuze, os pesquisadores podem operar com esses tipos básicos de imagem, a moral e a 
heterogênea; sendo que esta última se abre, ainda, em duas direções, quais sejam: sensação e plano.” (CORAZZA, 
2013, p.187-188.)
113 MAURICIO; MANGUEIRA, 2011, p. 293.
114 Ibidem.
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pensamento dogmático quando o assunto é o desenho e o desenhar. Pois, no senso comum, o 
“saber desenhar” está diretamente ligado ao “conhecer a verdade” que irá definir o domínio, 
a destreza na ação de fazer um desenho, como se o desenhar fosse representar as imagens 
pensadas como uma impressora que materializa com tinha sobre papel a imagem digital salva 
em um computador, estabelecendo relações em que o desenho é identificável, reconhecível e 
tem como função ser contemplado. Nesta pesquisa não se trata de pensar e depois desenhar, 
mas de mostrar possibilidades de se produzir desenhos com o que se está pensando/criando 
e assim compor desenhos que não são cópias ou representações de modelos.

 Desenhar e devir

Com Deleuze115, este trabalho se ocupa em evidenciar as “características do modelo da 
representação, dessa imagem moral116 do pensamento”117, salientando também “outra imagem 
presente em filósofos e literatos, cuja característica fundamental é não o reconhecimento das 
essências, mas constituir-se enquanto potência criadora.”118  

Ao apresentar o livro Disegno. Desenho. Desígnio, Derdyk119 traz um conceito muito 
caro para as filosofias da diferença e para pensar a criação, o conceito de devir120. Segundo 
a autora, o desenho vem a ser um modo de linguagem “tão antiga e tão permanente”121 
que possibilita caminhos inusitados, tornando-se um lugar possível para a composição de 
diferentes experiências em contínuo tornar-se, enquanto um vir a ser constante. “Tal como 
fluxo contínuo do rio de Heráclito, nunca se desenha o mesmo desenho, nunca o traço da 
linha será igual. Em permanente mutação, a natureza do desenho é sempre a mesma e sempre 
outra!”122 

Pensando o desenho dentro de diferentes áreas do conhecimento, pode-se perceber 
o quanto, em distintas áreas, é possível que o desenhar, assim como o próprio desenho, seja 
pensado de infinitas maneiras, o quanto o desenhar pode vir a ser múltiplo – puro movimento, 
se pensado com Heráclito123.

115 DELEUZE, 1987.
116 A imagem moral, no pensamento de Deleuze, equivale à “imagem dogmática do pensamento, baseada 
no modelo do reconhecimento” (CORAZZA, 2013, p.188.) e este tipo de imagem difere de maneira radical da 
imagem heterogênea (ou pensamento sem imagem).
117 MAURICIO & MANGUEIRA, 2011, p. 292.
118 Ibidem.
119 DERDYK, 2007.
120 “Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou de verdade. 
Não há um termo de onde se parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos que 
se trocam. A questão ‘o que você está se tornando? ’ é particularmente estúpida. Pois a medida que alguém se 
torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio. O devires não são fenômenos de imitação, nem de as-
similação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos.” (DELEUZE, 1998, p.10.)
121 DERDYK, 2007, p.17.
122 Ibidem.
123 “‘Não vos deixeis enganar’ – alerta-nos Heráclito. Nossa vista é curta, diria ele, e onde pensamos haver 
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Projetos, ilustrações, esboços, partituras musicais, poesias visuais, 
cenografias, coreografias, plantas arquitetônicas, mapas astronômicos, 
geológicos, anatômicos, equações matemáticas, cartografias ou apenas 
sinais “desinteressados”, que dançam no espaço branco do papel, sugerem 
mais um estado do que uma condição para que o desenho possa manifestar-
se em plenitude.124 

Pensando com Villanova Artigas125, pode-se localizar o desenho historicamente quanto 
aos seus movimentos e atribuições em relação às artes, as técnicas e as ciências, que criam 
linhas de fuga para pensar o desenho não apenas enquanto fato de tinta sobre papel, mas 
também enquanto um desenhar, uma ação que se dá no pensamento. Esse duplo sentido 
atribuído ao desenho foi registrado em Portugal em 1713, na publicação intitulada Vocabulário 
Portuguez e Latino do padre Rafael Bluteau (1638-1734). A primeira definição para o termo 
“desenho” publicada em um dicionário na língua portuguesa já atribuía ao verbete “desenho”, 
ou melhor, dezenho, duas distintas definições: “a Idea, que o pintor forma, para representar 
alguma imagem, bem como as justas medidas, proporçoens, & formas exteriores que devem 
ter os objectos, que se fazem à imitação da natureza”126. Sofia Rodrigues menciona que o 
verbete :

DESENHAR vem complementar o enunciado anterior, ao transformar o 
desenho num processo faseado, concretizável em dois momentos específicos. 
O primeiro traduz aquilo que Bluteau designa por Desenhar no pensamento. 
Formar uma idea, idear. A ideia, derivada do grego eidos assinala a génese de 
uma imagem exemplar, um registo prévio de idealização conceptual da obra 
que o artista posteriormente tentará reproduzir e materializar.127

 Em outra edição deste dicionário de Bluteau – Diccionario da lingua portugueza 
composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes 
Silva natural do Rio de Janeiro (Volume 1: A - K) –, publicada em  1789,  o verbete desenhar é 
apresentado como pintar na fantasia, desenhar no pensamento, ideiar. 

DESENHO , £ m. a idéia , ou traça› que o Pintor tem na fantezia; o debuxo 
delia no papel. Vieira „ deixa o desenho começado, lança segundas linhas, 
livros de pinturas, e desenhos de edifícios imaginados, ‘ Severim Disc. § £ 
Idéia, modello, molde v. g< „ o desenho da prudência. § Empresa, projecto. 
Lobo. Vieira. [...] explicarei esse desenho do discipulo amado. „ § Designio, 
conselho. [...]128

Por volta dos séculos XIV e XV alguns artistas e teóricos que estabeleciam contato com 
o desenho, já olhavam para a ação de desenhar como o “pensamento em atividade, o gesto 

estabilidade só existem devir e movimento.” (SCHÖPKE, 2004, p. 51.)
124 DERDYK, 2007, p.18.
125 ARTIGAS, 1975.
126 BLUTEAU, 1713, p. 133-134. (optou-se por manter a grafia original).
127 RODRIGUES, 2012, p.3.
128 BLUTEAU, 1789, p.408-409. (grafia original).
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de produzir uma forma com o ato de conceber”129. 
Nas definições que Bluteau apresenta para o verbete desenho fica evidente a visão 

essencialista que localiza a ação de desenhar em uma busca por uma verdade no desenho, 
fazendo menção a uma necessidade de imitar a natureza, estando a criação, dentro das 
concepções do autor, ligada à busca por representar uma verdade ideal. Mas, ao tomar o 
desenhar pensando-o com o conceito de devir, traça-se uma linha de fuga diante do modo de 
pensar “idealista” que permanece predominante ainda hoje. Ao se pensar a criação a partir 
das condições de possibilidade que se dão em meio às limitações, problemas e catástrofes que 
surgem no caminho, não se invalida os conhecimentos técnicos e as teorias régias sobre os 
assuntos, mas se compõe com tudo isso que se torna potência para a criação.

A criação no desenhar, dentro da Educação, é algo aqui problematizado, pois saber 
fazer uso de técnicas130, processos e materiais não é garantia de que se consiga criar. A criação 
com desenho vai se dar durante a ação do desenhar: é nos encontros, nos acidentes, nas ações 
que fugirem aos protocolos, durante o uso de tais técnicas e materiais, que serão criadas as 
possibilidades para pensar o impensado. 

O escritor italiano Giorgio Vasari (século XVI), que escreveu sobre o primado do desenho, 
defendia que a Arquitetura, Escultura e a Pintura eram procedentes (filhas) do Desenho. Ao 
definir que o desenho poderia ser dividido em aspectos teóricos e aspectos práticos trouxe a 
ambiguidade de sentido para o termo disegno, “que significa ao mesmo tempo a concepção 
e o contorno, o projeto e a execução manual do traçado”131. Para Vasari, o desenho se 
configurava na “expressão sensível da idéia, fonte da invenção pictórica”132, o que conferiria  à 
pintura a “dignidade de uma atividade intelectual”133. Tal modo de oensar agregaria à pintura 
uma superioridade em relação à escultura e a todas as artes da visão que derivam juntas do 
desenho, já que o desenho seria propriedade dos pintores. 

Quer se trate do corpo humano, dos animais, das plantas, dos edifícios, da 
escultura ou da pintura, percebe-se a relação que o todo mantêm com as 
partes, que as partes mantém entre si e com o conjunto. Dessa percepção 
nasce um conceito, um juízo que se forma na mente, e cuja expressão 
manual denomina-se desenho. Pode-se então concluir que esse desenho não 
é senão a expressão e a manifestação do conceito que existe na alma ou que 
foi mentalmente imaginado por outros e elaborado como idéia.134 

O duplo sentido expresso pela palavra disegno (que fundamentou as definições 
propostas por Vasari) também pôde ser encontrado na palavra dessein, que na língua francesa 
até o século XVII significava desígnio. De modo simultâneo, designava “o desenho e a ideia, ou 

129 LICHTENSTEIN, 2004b, p.42-43.
130 O ensino de técnicas de desenho permanece como prática comum nos cursos de graduação em Artes 
Visuais, Design e em Moda, embora nas escolas, o “desenho livre” seja observado como prática generalizada 
(ZORDAN, 2011.)
131 LICHTENSTEIN, 2006, p.19.
132 Ibidem.
133 Ibidem.
134 VASARI in LICHTENSTEIN, 2006, p.20.
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o projeto no espírito.”135 Atualmente, na língua francesa há uma distinção que define dessin 
para desenho e dessein para projeto.

Já o pintor e teórico do maneirismo136 italiano, Frederico Zuccaro, conhecedor da 
filosofia aristotélica, em seu livro Idea de’ pittori, scultori ed architetti137, publicado em 1607, 
defendeu que o campo do desenho pode ser definido em dois tipos distintos, o disegno interno 
e o disegno esterno. Zuccaro definia o disegno interno138 como sendo a “a própria Idéia, que se 
produz no intelecto como signo divino”139, como a gênese da criação que se dá no pensamento, 
especialmente em se tratando de criações de ordem pictórica, mas passível de ser aplicada à 
arte em geral. O autor se vale para questionar o fato de que Vasari não tinha sido capaz de 
pensar nisto antes.140 Já, quanto ao disegno esterno, Zuccaro o define como sua manifestação 
gráfica, concreta, a representação pictórica do que foi imaginado, a ilustração de uma ideia.   

Mas, nos seus escritos, Zuccaro clarifica e define conceitos e, tal como em 
todos os tratados antigos, a parte de gestação da obra, o esforço, o trabalho 
do fazer, ainda identificado como trabalho artesanal não é referido, porque, 
grosso modo, só se deve mostrar a perfeição e a perfeição, como se entendia 
então, é a finalidade da arte.141

O mérito de Zuccaro, segundo Jacqueline Lichtenstein, está em ter exposto duas 
características muito importantes para a pintura, “a função do desenho e o papel do 
pensamento na criação pictórica.”142 Também foi audacioso o suficiente para “afirmar que o 
desenho é a própria Idéia, que se produz no intelecto como signo divino.”143

Zuccaro trata o desenho (filosoficamente144) como um elo que une todas as virtudes, 
ciências e sabedorias humanas e, ao partir de uma etimologia mais especulativa e, de certo 
modo, essencialista, defende sua tese ao explicar que a palavra desenho está diretamente 
ligada à ideia de divino: Disegno, segno di Dio, ou seja, Desenho signo de Deus, defendendo a 
existência de uma verdade absoluta. 

135 VASARI in LICHTENSTEIN, 2006, p.19.
136 “Em sentido amplo, o Maneirismo se refere à arte produzida na metade final do século XVI, depois do 
Alto Renascimento e antes do Barroco. [...] Os maneiristas atribuíam menos importância a composições equili-
bradas e harmoniosas do que os artistas do Alto Renascimento. O movimento inteiro pode ser entendido como 
rejeição, ou modificação, do classicismo renascentista. O maneirismo se caracteriza por uma maior diversidade 
de temas, poses, perspectivas e cores, aos quais a linha, a harmonia e a perspectiva clássicas estão subordinadas. 
Em relação à figura humana, os maneiristas distorciam o que a Alta Renascença idealizava.”  (LITTLE, 2010, p.38.)
137  Ideia dos pintores, escultores e arquitetos (tradução minha).
138 Desenho interior (tradução minha).
139 LICHTENSTEIN, 2004b, p.43.
140 Idem, p.42.
141 BISMARCK, 2000, p.1.
142 LICHTENSTEIN, 2004b, p.42.
143 Idem, 2004b, p.43.
144 “A filosofia, que é tão amiga da ciência, vem de filos, que em grego significa amigo, e sophia, sabedoria: 
a filosofia é, portanto, amiga de todas as virtudes e ciências humanas, e de fato sobre tudo trata e sobre tudo re-
flete. O fio e a cadeia que une e abraça tais virtudes e sabedorias humanas é, podemos dizer, o disegno, botão de 
ouro e mapa singular que une e fecha (por assim dizer) essa guirlanda e coroa de ciências intelectivas e práticas.” 
(Idem, p.44.)
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É coisa bem clara que o nome de Deus denota o criador e o realizador do 
universo e aquele que vivifica, alimenta, mantém e acresce a natureza. Assim, 
guardada sempre a reverência que a esse incompreensível e inefável nome 
se deve, diremos que a palavra disegno é signo do nome de Deus [Dio], como 
claramente o manifestam suas letras e a voz o declara; e signo também de um 
outro Nume criado, por assim dizer metaforicamente, de uma outra Natureza 
geradora, que forma, aviva e alimenta em nós toda ciência prática.145 

De forma resumida, para Zuccaro, desenho se liga à ideia de representação de algo 
divino, e sua etimologia pode ser apresentada da seguinte maneira: Desenho = Disegno = DI-
SEGN-O = Segno Dio = Signo de Deus.

Todavia o vocábulo “desenho”, símbolo da potência divina, não é em si 
mesmo e nas suas operações, por muitas que sejam, e por muitas faculdades 
e autoridade que tenha, senão sombra, tipo e signo imperfeito e em nada 
comparável à suma onipotência divina, da qual tudo provém.146

No referido livro de Zuccaro, publicado no início do século XVII, pode ser observada 
a presença significativa de uma decência147 cristã, já que seu pensamento se deu com o 
Renascimento148, que tinha como projeto central, de forma ambiciosa e contraditória, sintetizar 
os “valores clássicos, ou humanistas, com o Cristianismo”149. Giorgio Vasari julgava esta ação, 
antes mesmo de Zuccaro, como um ato de superação do passado clássico.

O humanismo foi a força motriz da emergência do tema clássico na arte 
renascentista, expresso notadamente em deuses e heróis da mitologia e 
história pagãs, assim como o resgate da arquitetura clássica com os seus 
princípios racionais de composição e ênfase na simetria e na proporção. 
Representações precisas da natureza também ganharam importância 
durante o Renascimento. Os artistas estavam determinados a dominar 
métodos sistemáticos de representação do mundo, e o exemplo mais óbvio 
foi a “perspectiva linear”.150

 Além da predominância de características como ordem, simetria, perspectiva e valores 
clássicos, na definição de desenho expressa por Zuccaro pode-se perceber muito da teoria das 
formas de Platão, uma das principais influências clássicas do Idealismo151.

145 LICHTENSTEIN, 2004b, p.46.
146 Idem, p.48.
147 Utiliza-se aqui o termo “decência” de forma pejorativa, para fazer alusão aos dogmas da igreja (especial-
mente a católica), que por muito tempo regeram a arte europeia, definindo o que podia e não podia ser visto e 
reprovando o que fosse considerado de ordem pagã (a exemplo da arte grega e romana). BIRD, 2012.
148 “O renascimento se refere a um período no desenvolvimento da arte e da cultura ocidental ocorrido en-
tre 1300 e 1600. Foi uma época de redescoberta, ambição e mudança, dominada por tendências e contradições. 
Em geral é associada à Itália, sobretudo Florença, Veneza e Roma, mas a Europa setentrional também contribuiu 
para o Renascimento, particularmente no desenvolvimento do Naturalismo.” (LITTLE, 2010, p.12.)
149 Ibidem.
150 Ibidem.
151 “O Idealismo afirma que o mudo físico é menos importante do que a mente ou o espírito que lhe dá 
forma e o vivifica. Os idealistas enfatizam a alma, a mente ou a psique em algum lugar do corpo, do material e do 
histórico. Quando os ideais (da aparência ou da proporção, por exemplo) regulam o modo como o artista repre-
senta o mundo, sua obra pode ser descrita como idealista.” (LITTLE, 2010, p.28.)
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As ideias, ou formas, conteriam tudo o que é necessário e universal e, 
portanto, seriam perfeitas e imutáveis, enquanto o mundo material se revela 
uma mera procissão ilusória de aparências mutáveis, que não tem mais 
realidade do que sombras.152 

Para Platão o mundo das ideias é o mundo da verdade, onde estão as essências. Já o 
mundo das aparências é o mundo material, que não passa de uma representação das verdades 
do outro mundo (cópia). No mundo das aparências, as coisas podem ser pensadas como 
aquelas que são feitas na tentativa de alcançar o modelo verdadeiro, e as que se afastam deste 
modelo podem ser tomadas como simulacros, distanciando-se dos  modelos, das verdades a 
serem alcançadas, sendo assim as aparências tomadas como cópias. 

Deleuze, em seu livo A lógica do sentido, ao tratar de Platão e o Simulacro, distingue:

[...] a essência e a aparência, o intelígivel e o sensível, a Idéia e a imagem, o 
original e a cópia, o modelo e o simulacro. Mas já vemos que estas expressões 
não são equivalentes. A distinção se desloca entre duas espécies de imagens. 
As cópias são possuidoras em segundo lugar, pretendentes bem fundados, 
garantidos pela semelhança; os simulacros são como os falsos pretendentes, 
construídos a partir de uma dissimilitude, implicando uma perversão, 
um desvio essencial. É neste sentido que Platão divide em dois o domínio 
das imagens-ídolos: de um lado as cópias-ícones, de outro os simulacros-
fantasmas.153

Dentro do Renascimento, os artistas Rafael Sanzio, Leonardo Da Vinci e Michelangelo 
Buonarroti podem ser destacados como grandes expoentes do estilo renascentista, 
representantes das características da cultura visual vigente em suas épocas. Segundo Stephen 
Little, a confiança dada por Michelangelo ao desenho (disegno) era o que mais o relacionava 
às formas platônicas. 

O termo [disegno] descreve a arte criada pela imaginação do artista, em vez 
da cópia de um modelo natural. A arte de Michelangelo também idealizou 
o corpo ao lhe dar proporções monumentais. Suas figuras são, em geral, 
supermusculosas.154

Já as figuras retratadas por Rafael, que também eram idealizadas, se caracterizavam 
“pela doçura da expressão, serenidade, elegância, claridade da linha e beleza da cor, em lugar 
da dimensão física.”155 Nas figuras idealizadas por Da Vinci, por sua vez, a ênfase estava em 
“encontrar o divino naquilo que é humano. Beleza, expressão facial sutil, unidade da figura 
com o cenário e a eliminação de detalhes supérfluos para sugerir emoção manifestavam seu 
viés idealista.”156

A representação de figuras humanas, seja no desenho, na pintura ou na escultura, pode 
ser considerada tão antiga quanto a própria história da arte. A prática de desenhos tomando o 

152  LITTLE, 2010, p.28-29.
153 DELEUZE, 2009, p.262.
154 LITTLE, 2010, p.29.
155 Ibidem.
156 Ibidem.
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corpo humano como modelo, aliás, permanece até os dias de hoje, servindo como meio para 
se desenvolver e aperfeiçoar as técnicas de representação. 

No Renascimento, os artistas tse empenharam “em pintar o ideal, não porque 
evitavam encarar o mundo, [...] porque queriam capturar a verdade absoluta e universal 
nele escondida”157. Atualmente, muito deste pensamento ainda pode ser percebido tanto na 
arte quanto nas salas de aula durante as aulas de desenho, pois, assim como Zuccaro, Da 
Vinci, e tantos outros pintores renascentistas, o pensamento de muitos alunos e professores 
permanece na ordem da representação platônica, na qual em que todo o desenho devém 
de um modelo ou ideia pré-concebida. Embora, ao se referir especificamente ao desenho de 
figuras humanas, segundo Bird:

Na cultura visual contemporânea, quando o corpo nu não está sendo 
apresentado como objeto de desejo, frequentemente a fim de despertar o 
anseio por produtos comerciais, ele costuma proporcionar uma meditação 
sobre a condição humana, sugerindo a vulnerabilidade da carne.158

Tanto na cultura renascentista quanto na cultura contemporânea, dentre tantas 
características que podem tanto distanciá-las quanto aproximá-las, talvez a apreciação da 
beleza, ainda venha a ser uma forma de se aprender o caminho da verdade. Percebe-se que, 
em se tratando de figuras humanas, a preocupação com a representação de formas idealizadas 
perdura de Fídias159, Praxíteles160, Da Vinci à capa da Revista Playboy, que teve sua imagem 
toda ajustada e modificada digitalmente atendendo às “noções de proporção aplicadas ao 
corpo”.161

Desenhar Movente

Nas comemorações dos 225 anos da criação da Aula Pública de Debuxo e Desenho, 
hoje atual Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto – FBAUP (Portugal), no dia 17 de 
Fevereiro de 2005, Bismarck proferiu uma comunicação oral em que problematizou o papel do 
desenho dentro das Escolas de Arte.

Inscrito como disciplina dentro das escolas de arte (essas fábricas de produzir 
“objectos artísticos”), o Desenho encontra-se, na minha opinião, num espaço 
ambíguo ao (querer) ser, ao mesmo tempo, disciplina de formação básica 

157 LITTLE, 2010, p.29.
158 Ibidem.
159 Fídias, ou Phidias, foi um escultor ateniense que viveu por volta de 480 e 430 a.C. ,  autor de duas das 
mais famosas estátuas da Antiguidade, a Atena Partenos e o Zeus Olympeios. Disponível em: <http://www.bri-
tannica.com/EBchecked/topic/455782/Phidias> Acesso em: 25 jul. 2014.
160 Praxíteles, foi um famoso escultor ateniense que viveu por volta de 395 e 330 a.C., o pouco que se 
sabe de sua vida, diz que, aparentemente, era o filho do escultor Cephisodotus e várias obras de sua autoria são 
conhecidas através de cópias romanas. Disponível em: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/474116/
Praxiteles> Acesso em: 25 jul. 2014.
161 BIRD, 2012, p.26.
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e de espaço de produção de objectos (desenhos) que tendem a ser lidos 
como “obras”; de ser ao mesmo tempo, um espaço de aprendizagem e de  
produção de “obra de autor”, numa promiscuidade e numa perturbação das 
competências, responsabilidades e funções que nada têm a ver umas com as 
outras.162

Segundo o autor, as definições que se tem hoje para desenho já não podem ser 
comparadas às definições de dois séculos atrás, pois, se em um dado momento histórico o 
desenho foi referência para a “construção de representações do mundo, das representações 
do homem, das representações do homem no mundo”163, hoje ele divide seu espaço com 
inúmeros outros meios de captação e registro (mecânico e/ou eletrônico) de imagens,  tendo 
suas funções mais voltadas à reprodução do que à criação. Desse modo está inserido em um 
outro contexto cultural, onde “os novos canais de comunicação” 164 se tornam responsáveis em 
levá-lo para fora daquele que um dia foi seu território.

Ao Desenho, depois de extraídas as suas históricas e tradicionais competências 
aparentemente só lhe resta o seu “invólucro”. Um “ser” sem conteúdo. 
Uma “forma”. Acrescentemos à frase de Delacroix165 a de Pollock “Nada de 
esboços. Aceitação daquilo que faço!” e como consequência,  fechemos as 
Faculdade de Belas Artes. Acto que só peca por tardio.[...] O Desenho, de 
pai das artes (segundo a genealogia proposta por Vasari) passou a irmão, (só 
que um bocadinho mais pobre), ganhando em visibilidade o que perdeu de 
“seriedade”.166

E, ao questionar quantos desenhos são necessários para se produzir uma imagem, seja 
ela qual for, Bismarck defende que não será com o desenho que se conseguirá fazer, errar, 
recusar, destruir, construir, alterar, apagar, refazer, rasgar, exercitar, negar, corrigir, diversificar, 
divergir, selecionar, formar, deformar, reformar, implicar, exigir, criar, compor... 

Porque, pela parte que aqui nos interessa, desenhar não é produzir (imagens), 
é questionar a (sua) produção, é, como diria Bruce Nauman, “forçar a sua 
lógica até ao absurdo”, é testar a sua existência, questionar a sua validade 
como afirmação. Não é o produto, mas o que é implicado na acção de o 
fazer.167

Para Bismarck, o que há de mais potente no desenho hoje está no ato de desenhar, 
que faz com que o papel do desenho se torne o de rascunho. “Desenhamos porque caímos no 
‘erro’ de ter feito um desenho e temos agora que, sobre esse desenho, fazer outro, e outro, e 
outro...”168

Pensar o desenho, ao invés do desenhar, pode direcionar para uma Imagem dogmática 

162 BISMARCK, 2005, p.1.
163 Ibidem.
164 BISMARCK, 2005, p.3.
165 A frase-declaração de Delacroix: “Façam erros, se for preciso, mas executem livremente”. (Apud BISMAR-
CK, 2005, p.3.)
166 Idem, p.3-4.
167 Idem, p. 4.
168 Ibidem.
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do pensamento, que conduz para um “desenho verdadeiro”, um desenho a priori, que 
acaba por se distanciar da criação em privilégio de uma representação. O erro169, tanto no 
pensamento quanto no desenhar, só ocorre quando “tomamos o falso pelo verdadeiro”170, 
quando se escapa às regras estabelecidas por um método. E com Deleuze, o erro será potente 
para criar, por disparar forças que violentam o pensamento, “é preciso que um poder force-o 
a pensar”171, lance-o em um devir-ativo.

Pensar nunca é o exercício natural de uma faculdade. O pensamento nunca 
pensa sozinho e por si mesmo; como também nunca é simplesmente 
perturbado por forças que lhe permaneceriam exteriores. Pensar depende 
das forças que se apoderam do pensamento. Enquanto nosso pensamento 
é ocupado pelas forças reativas, enquanto encontra seu sentido nas forças 
reativas, é preciso confessar que não pensamos ainda. Pensar designa a 
atividade do pensamento; mas o pensamento tem suas maneiras próprias 
de ser inativo, ele pode empenhar-se nisso inteiramente e com todas as suas 
forças.172 

O desenhar, seja nas artes, nas ciências ou nas técnicas, seja rabisco, seja traçado, seja 
esboçado, na ilustração, no croqui, na representação, na sugestão, ou onde mais possa vir a 
ocorrer ou se dar, vem a ser um desenhar movente, um desenhar em constante mudança, que 
paradoxalmente também vem a ser um desenhar da estratificação, ao compor e/ou estar a 
serviço de forças que o conduzirão à representação. O desenhar se move, vindo a ser um meio 
de educação, mesmo quando parece se fixar como alguma disciplina, como algum método, 
como algum exemplo, no movimento do desenhar que as possibilidades do criar se dão através 
das possibilidades do representar. 

O desenhar movimenta-se, vindo a compor outras disciplinas, valendo-se de 
conhecimentos de muitas áreas, no fluxo contínuo de um vir a ser. Pode ser pensado com 
Bismarck, que olha para a frase de Paul Klee que diz: “não pensar a forma, mas a formação”, 
recolocando o papel do desenho no espaço da atuação e não no espaço do resultado, não 
pensando o desenho, mas o desenhar.173

169 “Uma nova imagem do pensamento significa inicialmente o seguinte: o verdadeiro não é o elemento do 
pensamento. O elemento do pensamento é o sentido e o valor. As categorias do pensamento não são o verda-
deiro e o falso e sim o nobre e o vil, o alto e o baixo, segundo a natureza das forças que se apoderam do próprio 
pensamento. Verdadeiro ou falso, sempre temos a parte que merecemos: existem verdades da baixeza, verdades 
que são as do escravo. Inversamente, nossos pensamentos mais elevados levam em conta a influência exercida 
pelo falso; mais ainda, nunca renunciam a fazer do falso um alto poder, um poder afirmativo e artístico que en-
contre na obra-de-arte a sua efetuação, sua verificação, seu devir-verdadeiro. Daí decorre uma segunda conse-
quência: o estado negativo do pensamento não é o erro. A inflação do conceito de erro na filosofia testemunha a 
persistência da imagem dogmática. De acordo com esta, tudo o que se opõe de fato ao pensamento tem apenas 
um efeito sobre o pensamento como tal: induzi-lo ao erro.” (DELEUZE, 1976, p.86.)
170 DELEUZE, op. cit., p. 85.
171 Idem, p.89.
172 Idem, p.88-89.
173 BISMARCK, 2005, p. 4.
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2.5 DESENHO DA FIGURA HUMANA

A partir de situações vividas em sala de aula em disciplinas de desenho de 
cursos superiores de Artes Visuais, em outras disciplinas de cursos de Moda 
e em aulas de especializações na área de artes, detecta-se uma necessidade 

muito grande de se dominar a forma “correta” da figura humana. A apropriação acadêmica 
dos modos canonizados de representação descreve totalizações reguladoras que mostram 
a preponderância de determinados tipos de visão sobre o desenho dessa figura. Apesar do 
contexto observado ser brasileiro, o modo de olhar europeu  ainda predomina a respeito 
do que é “certo”, sendo que um apanhado histórico sucinto procura responder à constante 
necessidade se compreender essa quase  “obsessão” contemporânea pela  reprodução de um 
determinado tipo de corpo. Trata-se de um modelo que não corresponde ao que efetivamente 
existe no Brasil. Essa representação de corpo ideal remete ao emblema do deus Apolo, legado 
do classicismo moderno à Medicina e às Belas Artes. Especialmente no desenho da figura para 
croquis de moda, a forma de corpo apolíneo está referendada desde modelos de composição 
da antiguidade greco-romana. Os modos pelos quais a humanidade cria sua própria imagem 
variam de acordo com a época em que ela se pensa. O modo como o homem se vê, como 
representa a figura que ao mesmo tempo pode ser divina e ser o humano mesmo, imagem e 
semelhança, está impregnado na produção de seu lugar e de seu tempo.  

Trata-se de uma visão, panorama de uma época e um dado lugar (civilização greco-
romana até os dias de hoje no Brasil), que mostra modos de pensar como o humano se pinta, 
se molda, se desenha no devir das artes. A produção aqui referendada compreende aquilo 
que pode ser intuído nas variações ocorridas em documentos visuais, tais como pintura, 
escultura, desenhos e iluminuras que apresentam novos modos de se trabalhar com o cânone 
nas contingências de cada contexto histórico. O pequeno levantamento feito aqui mostra uma 
maneira como mesmo a composição que segue a medida dos canônes contesta inclusive a 
própria tradição representativa em que os padrões detectados se encontram inseridos. O 
privilégio de um sistema de representação advém do que a historiografia compreende como 
canône ou cânon, que, nas tradições gráficas, pictóricas, plásticas e arquitetônicas, esquematiza 
padrões passíveis de procedimentos didáticos em prol de um resultado ideal. A construção 
de uma composição visual dentro desses parâmetros, que visam atingir a “perfeição”, são 
advindos de pesquisas específicas, especialmente aquelas desenvolvidas junto ao conceito de 
desenho, considerado a “base” para todo gênero de criações.  De acordo com o historiador 
romano Plínio, o Velho, que faz apologia à descrição verbal tendo em vista a distorção ser 
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própria das cópias visuais, o desenho tem origem atribuída ao traçado do contorno de uma 
figura humana.174 

Das muitas histórias contadas por Plínio existe uma, retomada por Alberti, 
sobre as origens míticas do desenho. A história passa-se em Corinto e conta 
que uma jovem, filha do ceramista Butades de Sicyone, apaixonada por um 
rapaz que teria de abandonar a cidade, desenha numa parede o contorno 
da sombra do seu amado, que a luz de uma lanterna projectava, guardando 
assim a memória da imagem dele. 175

Mesma lenda sobre o surgimento da pintura, ressalta-se que o mito da fixação de 
um contorno coloca a figura como elemento central nas criações visuais. Em sua definição, a 
palavra “figura” está ligada aos termos forma, aspecto, aparência, feitio, maneira, desenho, 
representação, entre outros. Em um dicionário do século XVIII, o verbete figura é descrito 
como “forma externa, a feição de qualquer coisa (...) hum vulto com figura humana”176. Deriva 
da palavra “fingere” que do latim tem sua tradução ligada a termos como supor, presumir, dar 
forma, pensar, etc. Para Deleuze, em seus estudos junto à pintura de Francis Bacon, a Figura 
pode ser um personagem, e, que quando submetida a procedimentos de isolamento, pode vir 
a se tornar “uma Imagem, um Ícone”177 que, antes de ser um emblema,  “é a forma sensível 
referida à sensação.”178 “A Figura é o corpo.”179

Mas o corpo não espera apenas algo da estrutura, ele espera algo de si 
mesmo, ele faz um esforço sobre si mesmo para se tornar Figura. Agora, é no 
corpo que algo acontece: ele é fonte do movimento. O problema agora não é 
mais o lugar, mas o acontecimento.180

Por sua vez, a palavra “humana”, que possui sua origem no latim humanus, designa o 
que é relativo ao homem. Ou seja, figura humana é aqui compreendida como aspecto do que 
é relativo ao humano, ou representação/desenho/suposição de algo que estabeleça relação 
com a imagem anatômica de um ser humano. Ao citar Plínio, Ana Leonor Rodrigues localiza 
que dentro da tradição clássica181, “o desenho começou pelo corpo”182. A autora explica, 
porém, que a origem do desenho e da pintura pode vir a ser um tanto quanto obscura, não se 
podendo afirmar com exatidão onde tenham sido inventados, se no Egito, na Grécia, em Sicion 
ou em Corinto. 

Falar de desenho da figura humana é quase falar de representação.  Ao se estabelecerem 
desde a Antiguidade, podendo ser situados desde a arte egípcia, os cânones foram objeto de 

174 BISMARK, 2004, p. 36-38. 
175 RODRIGUES, 2000. p. 21.
176 BLUTEAU, 1789, p.638-639. 
177 DELEUZE, 2007a. p.12.
178 Idem, p.42.
179 Idem, p.23.
180 DELEUZE, 2007a. p.23.
181 “O tratado sobre a pintura de Leon Battista Alberti oferece a mais completa e densa exposição sobre a 
representação pictórica da figura humana que se escreveu no século XV.” (LANEYRIE-DAGEN, 2004b. p.26.)
182 RODRIGUES, 2000, p. 21.
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estudos detalhados na Grécia.  Da civilização greco-romana até o início do século XX183 (e ainda 
muito nos dias de hoje), a representação da figura humana passou a ser determinada por 
regras e tratados que ao longo do tempo foram sendo criados para definir modelos e verdades 
de como a figura humana deveria ser desenhada. Tais cânones definem a representação do 
corpo humano por meio de estudos de proporção que “vinculam as partes do corpo à sua 
relação com o conjunto, com o corpo inteiro” 184.  Dentro deste contexto, Laneyrie-Dagen 
menciona que: 

[...] a representação da figura humana foi a preocupação maior da arte 
ocidental e sua principal característica em relação às tradições artísticas 
judaica ou muçulmana. Mas os artistas, e depois deles os críticos, hesitaram 
entre dois partidos dificilmente conciliáveis: a busca da beleza ideal, isto é, 
da representação de um corpo humano perfeito [...], e a de uma verdade da 
representação, que dê a ilusão da presença de um personagem real.185

Os modelos e estudos de representação do corpo humano que datam da Grécia antiga 
partiam dos estudos da aparência humana e de certas proporções de partes do corpo. Alguns 
escultores, pintores e arquitetos, ao longo do tempo, foram criando seus modelos e definindo 
proporções e convenções tomadas como adequadas para a construção de uma figura humana 
dita “ideal e perfeita” para suas respectivas épocas. Estas preocupações muito se assemelham 
aos discursos contemporâneos que se detêm na representação de corpos ideais esculpidos 
hoje por procedimentos cirúrgicos, atividades físicas ou mesmo por softwares de edição de 
imagem, produzindo representações de modelos de corpos magros e longilíneos, como os das 
top-models. 

Essa noção foi desenvolvida pela produção e pelo discurso crítico de arte 
em contraposição ao corpo idealizado expresso no nu. Gênero artístico-
metafísico por excelência, o nu foi criado na Grécia em um momento no 
qual a própria imagem de corpo pôde ser pensada. Isso quer dizer que a 
concepção de corpo na cultura ocidental está intimamente ligada à questão 
da imagem e da representação.186

  

Muito do que se tem hoje como referência de representação da figura humana nas 
artes devém da arte grega em seu período Clássico, entre os séculos V e IV a.C,  marcado 
pelo governo de Péricles e pelas tragédias de Sófocles. Por mais que os gregos deste período 
ainda não tivessem “uma palavra para arte e talvez nenhum conceito de arte como uma 
categoria de objeto ou atividade distinta de algo feito com beleza ou habilidade,”187 Michael 
Bird observa que havia uma produção de formas humanas que conseguia integrar observação 

183 Nas Artes, até o início do século XX, a representação da figura humana dentro de métodos e regras clás-
sicas ainda é muito forte, passando a ser repensada com o Modernismo e suas vertentes, que “compartilhavam 
do sentimento de que o mundo havia se transformado completamente, exigindo da arte uma total renovação por 
meio do confronto ou da exploração da própria ideia de modernidade.” (LITTLE, 2010. p. 98.)
184 SARZI-RIBEIRO, 2007. p.13.
185 LANEYRIE-DAGEN, op. cit., p. 9.
186 MATESCO, 2009. p.7.
187 BIRD, 2012. p. 97.
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e idealização, “juntamente com as habilidades técnicas necessárias para compreendê-la”188. 
Somado ao legado cultural e religioso, no que se refere à filosofia, matemática e a ampla e 
rica narrativa mitológica, tais modos de representação se tornam cânones convencionalizados. 
Cânone, palavra advinda do grego kanon, objeto que seria uma espécie de régua, expressa um 
conjunto de regras que funcionam como instrumento de medida, o qual,  trazendo modelos e 
convenções para estruturar determinados trabalhos técnicos,  estabelece códigos específicos 
para  composições visuais, musicais, arquitetônicas e classificação da importância de obras 
literárias. Nas artes plásticas e visuais, os cânones clássicos advindos da cultura greco-romana 
romperam  limites territoriais e se espalharam por muitos continentes, regendo modos de 
fazer, desenhar e compor a figura humana.

No norte da Índia, lado mais ocidental do império de Alexandre, a arte grega 
foi reinventada quatro séculos depois por uma sociedade budista. Figuras 
sagradas ao estilo Gandhara adquiririam a presença vital e inconfundível das 
estátuas clássicas.189

Tanto na Grécia quanto na Roma antiga, homens e deuses foram pintados e esculpidos 
de forma a representar a imagem dos homens e das mulheres. De acordo com os estudos 
de Margarida Calado, o ensino foi se dando entre a teoria descrita nos tratados e a prática 
do desenho. É relevante destacar que, na Grécia deste período, a arte era considerada um 
trabalho manual (uma technê) sem grande prestígio, “e embora não haja grande conhecimento 
de como se transmitia a forma de pintar e desenhar, os próprios artistas preocupavam-se 
com a melhor forma de ‘imitar a natureza’”190. Ao copiar muitas obras de origem grega e 
helenística, os romanos deram continuidade às tradições gregas, mantendo como objetivo de 
sua arte a imitação da natureza (mimesis), embora expandindo os temas representados para 
as paisagens e motivos decorativos. Bird salienta o caráter “propagandístico” da arte romana, 
a qual reinventa a estética dos antecessores gregos a partir do viés pessoalista e estatal.191 São 
dos povos romanos os primeiros retratos e estátuas de personagens políticas que procuram 
reproduzir características físicas das pessoas representadas. 

Um dos exemplos mais antigos da tradição canônica visual, ainda hoje utilizado, 
seria o criado pelo escultor Policleto de Argos, que, por volta do século V a.C., escreveu um 
tratado intitulado o Cânon ou Cânone. O tratado consiste em um sistema de proporções que 
se estabelece entre uma unidade básica e o comprimento de várias partes do corpo. Para 
exemplificar sua teoria, Policleto criou em bronze uma estátua de Aquiles (também conhecida 
como “O Portador da Lança” ou, ainda, como o “Dorífero”) com dimensão maior que a escala 
humana192. Embora o tratado e a estátua original tenham sido perdidos, restaram cópias da 
estátua em pedra e mármore, produzidas por romanos algum tempo mais tarde. Philippe 

188 Ibidem.
189 Ibidem.
190 CALADO, 2012. p.110.
191 BIRD, op. cit., p. 97.
192 STOKSTAD, 2005. p. 145.
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Comar conta que, deste tratado, se ctem conhecimento apenas da frase “A beleza é realizada 
pouco a pouco, através de muitos números”193. O que se sabe hoje sobre o Tratado tem como 
base as produções e registros de contemporâneos de Policleto e de estudiosos que analisaram 
a fundo as cópias existentes da estátua de Aquiles, na tentativa de se determinar a proporção 
ideal estabelecida pelo artista. 

Como o tratado original não existe mais, todas as informações que se tem a seu 
respeito acabam se tornando suposições pautadas em interpretações de fontes incompletas. 
Tal impasse torna comum a existência de autores que defendem que a proporção ideal para 
se representar uma figura humana seria, segundo Policleto, a do cânone de sete cabeças, e de 
autores que definem a mesma proporção como sendo a de sete cabeças e meia. 

Figura 16 - “Dorífero” com representação da proporção de sete cabeças.
Desenho digital realizado com uso de mesa digitalizadora. 

Fonte: Desenhado pelo autor.

Independentemente de qual tenha sido a proporção exata definida por Policleto, 
muitos outros pintores, escultores e estudiosos ao longo da história da humanidade foram 
estabelecendo diferentes cânones para a representação de figuras humanas produzidas como 
modelos ideais. 

A Antiguidade legou-nos portanto uma prática de representação do corpo 
humano, pintado ou esculpido, normalmente idealizado, embora no período 
helenístico as representações se alarguem às diversas idades da vida, da 
infância à velhice, e mesmo à deformidade física. Pela importância que deram 
ao retrato, os romanos continuaram a representação naturalista, embora a 

193 COMAR, 1999.  p.21.
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concepção idealizada permanecesse na representação dos deuses.194

Em sua pesquisa, Calado menciona que durante a Idade Média houve uma diminuição 
nos registros que apontavam o uso do desenho, e que esta constatação acabava por ter duas 
distintas hipóteses. A primeira apontava no sentido de que a prática do desenho havia sido 
quase abandonada, restringindo-se a esboços e rascunhos feitos a carvão ou pincel (antevendo 
a pintura de muros, afrescos e/ou mosaicos, assim como “esboços à pena no pergaminho para 
as miniaturas”195) que de qualquer maneira estavam fadados a desaparecer com a execução 
das obras por completo. E a segunda hipótese se fundamenta em autores que afirmam ter 
existido um desenho autônomo, que não era necessariamente subordinado à pintura, mesmo 
sendo raro encontrar nos dias de hoje algum destes registros,

[...] devido ao custo dos pergaminhos e ao uso de técnicas precárias para a 
aprendizagem e exercício do desenho, como as tabuinhas enceradas, depois 
reutilizadas, mas, sobretudo pela pouca consideração em que eram tidos os 
produtos de tal prática na concepção essencialmente artesanal da arte dessa 
época. 196

Figura 17 – Iluminura da Trindade em Antigo Testamento Século XIII (1425–1427), Andrei Rublev, 
Tempera sobre madeira 141.5cm x 114cm, Moscou. 

Fonte: Acervo Tretyakov Gallery, Rússia.

Nesta época, os objetivos da representação deixam de ser a imitação da natureza 
(mimesis), o que faz com que a preocupação com a tridimensionalidade, expressa na 
representação de volumes e na composição e distribuição das figuras no espaço, passe a 

194 CALADO, 2012, p. 110-111.
195 Ibidem.
196 Ibidem.
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dar lugar a uma imagem esquemática, simplificada e bidimensional, observada nos ícones 
bizantinos e iluminuras românicas. Na Idade Media, “o desenho deixa de ter função estrutural 
e de suporte da representação e reduz-se a uma indicação sumária das formas, ao contorno 
e delimitação dos campos cromáticos.”197 Durante o processo de restauro de mosaicos e 
afrescos, sencontrou-se, na Itália, registros de desenhos preparatórios (também conhecidos 
como sinópias198). A maior parte desses registros datam da Alta Idade Média, embora, em 
razão da iconografia, tenha-se conhecimento de que essas figuras eram reproduzidas por mais 
de cinco séculos. 

Existem também desenhos medievais que reproduzem pinturas ou esculturas 
mais antigas e que servem como exemplo, para assegurar a continuidade 
da tradição, ou seja, a fidelidade iconográfica a modelos antigos, aos quais, 
como no caso das figuras de santos, se atribuía um valor de autenticidade 
histórica.199

E foi na Idade Média também que se estabeleceu uma teoria das proporções que 
tomava como base o princípio da esquematização planimétrica. 

A teoria bizantina das proporções, de base clássica, elaborou um esquema 
tomando a articulação orgânica do corpo humano como ponto de partida, 
mas aplicou de forma algo rudimentar o sistema do módulo. As dimensões do 
corpo humano, na medida em que se projectavam num plano, exprimiram-se 
em “comprimentos de cabeça”, ou mais exactamente de “rosto”. O tamanho 
do corpo somava, em geral, nove destas unidades. Por exemplo, o Manual 
do pintor do Monte Athos atribui uma unidade ao rosto, três ao torso, duas 
tanto à parte superior como à parte inferior da perna, um terço da unidade, 
ou seja, o nariz, à parte superior da cabeça e ao pescoço.200

 No século XV acontece uma retomada dos modos de representação gregos, 
especificamente em Florença, Itália, quando artistas começaram a reintroduzir em seus 
trabalhos o “padrão pelo qual o empenho artístico se media”201. Tendo o humanismo202 como 
força motriz caracterizado pela ordem, simetria, perspectiva linear, espaço, movimento e temas 
clássicos expressos tanto na arquitetura quanto em imagens de  heróis e deuses mitológicos, 
assim como também nas pinturas advindas de histórias pagãs, este projeto era visto como 
ambicioso e paradoxal ao sintetizar valores clássicos com o cristianismo. No Renascimento, o 
sistema de medidas proposto por Vitrúvio, que no final do século I a.C estabelecia regras para 
se definir as medidas ideais dos corpos criados a partir da teoria das ordens arquitetônicas, 
veio a ser tomado como referência por muitos artistas como Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer 

197 CALADO, 2012, p. 110-111.
198 Desenho preparatório para a realização de um afresco, em que se utilizava um pigmento vermelho ex-
traído de uma terra dessa cor conhecida como “sinopis”. Disponível em: <http://www.portalartes.com.br/gloss%-
C3%A1rio-da-arte/706-sin%C3%B3pia.html>  Acesso em: 25 jul. 2014.
199 CALADO, 2012, p. 111.
200 PANOFSKY, 1995. p. 91.
201 BIRD, 2012, p. 97.
202 LITTLE, 2010, p. 12.
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e Piero della Francesca. 

Figura 18 – Sandro Botticelli, San Sebastian, 1474,
 Tempera sobre madeira 195cm X 75cm, Berlin.

Fonte: Acervo Staatliche Museen, Alemanha.

Posteriormente, no que vem sendo conhecido como período Clássico, situado entre 
o estilo barroco, o rococó e o neo-clássico pré-romântico, Nicolas Poussin, Jean Dominique 
Ingres,  Pier Paolo Rubens,  entre tantos outros, utilizaram as regras e tratados propostos por 
seus antecessores e também propuseram seus próprios tratados e definições, propagando 
estilos de corpos de acordo com os contextos, os padrões e a estética da época. As diferentes 
formas de tratar a figura desses “mestres” evidenciam que não se tem um modelo fixo e 
tomado como verdadeiro para seguir, mas sim diferentes representações. Com isso é possível 
pensar, também, que a representação da figura humana parte de anatomias diferentes que 
variam de acordo com condições étnico raciais, culturais, hábitos alimentares, condições de 
saúde, atividades físicas e outros fatores que constituirão o desenvolvimento anatômico de 
acordo com o local e o contexto de cada época. Assim, pode-se pensar também nas diferenças 
de pessoas que nascem com deficiência ou de pessoas que adquirem alguma deficiência 
por meio de possíveis acidentes, ou seja, em corpos com “deformações” frente aos cânones 
estabelecidos.  Tal distinção canônica mostra uma diferença de ordem identitária, uma diferença 
que representa, que se dá por oposição no contexto de um paradigma onde se acredita que há 
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um certo e um errado, sendo “certo” o modelo que o cânone estabeleceu.

Figura 19 – Pier Paolo Rubens. As três graças. 1639, 
óleo sobre madeira, 221 cm X 181 cm, Madrid.

Fonte: Museo del Prado, Espanha.

Mesmo diante de todas as possibilidades e variáveis existentes para se representar o 
corpo humano em desenhos, pinturas ou esculturas, em livros e publicações destinadas às mais 
variadas áreas do conhecimento, os cânones prevalecem até mesmo na confecção de figuras 
para histórias em quadrinhos e mangás. Observa-se que, em especial nos cursos destinados ao 
ensino do desenho, a estrutura dos desenhos de figuras humanas toma como fundamentação 
teórica as bases de cânones clássicos. Nestas, as proporções do corpo humano são definidas 
tomando a altura da cabeça como unidade de medida, a exemplo de András Szunyoghy e 
György Fehér203, os quais estabelecem que as proporções corretas da altura do corpo humano 
correspondem entre seis cabeças e meia a oito cabeças, sendo a medida de sete cabeças e 
meia a mais habitual.

203 SZUNYOGHY; FEHÉR, 2010. p.23.
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Figura 20 - Desenho de Figura humana representada com proporção de 8 cabeças.
Desenho digital realizado com uso de mesa digitalizadora.

Fonte: Desenhado pelo autor.

 Por muito tempo, vários dos modelos antigos de figuras humanas tidas como 
belas foram representadas nuas ou cobertas de forma simplória com panos soltos, de 
modo atemporal. A partir do século XV, nomes como Sandro Botticelli (1445-1510), Rafael 
Sanzio (1483-1520), Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), Jacques-Louis David (1748-
1825), Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), entre outros, partidários desta tradição 
clássica que primava pela representação de anatomias ideais, passaram a manifestar em suas 
produções muito da nudez204, ou quase nudez, que povoou a arte europeia desde então205. 

204 Embora a nudez, ou a “quase nudez”, fosse um tema presente nas obras de muitos artistas, se faz im-
portante apresentar que neste período, mais especificamente a partir de 1545, com o Concílio de Trento, a igreja 
católica passa a emitir inúmeros decretos e tratados normativos, que com objetivo de divulgar a doutrina cristã, 
dentre tantas outras proposições acabam por reprovar a representação artística de toda e qualquer imagem em 
que o nu seja apresentado, aconselhando que os artistas optassem por fazer uso das técnicas de panejamento 
como meio de alcançar a beleza, evitando assim a falta de decoro. Mas os redatores de tais tratados eram com-
preensivos com alguns casos, tendo “consciência de que existem temas religiosos que, pela própria natureza, 
exigem o nu, apontando como exemplos as pinturas de Cristo crucificado e de S. Sebastião.” (MARTINS, 2004, 
p.722.)
205 LANEYRIE-DAGEN, 2004a., p.10.



103

Figura 21 – Jean Auguste Dominique Ingres,
 A primavera, 1820-1856, óleo sobre tela, 163cm x 80 cm,  Paris.

Fonte: Musée d’Orsay, França.

 Segundo Laneyrie-Dagen, tal “orientação naturalista tomada pelas artes a partir do 
fim da Idade Média leva até mesmo os pintores que defendem um belo ideal a refletir sobre 
os meios de dar carne e movimento a suas figuras.”206 Para a autora, é fato que “o século 
XV inventa o corpo”207 ao investigar suas anatomias (com Leonardo da Vinci), assim como ao 
explorar “as condições de sua estabilidade e mobilidades de locomoção”208 (com Alberti) e, 
também, ao buscar “meios de fazer ver, pelos gestos e a expressão, as paixões dos diferentes 
personagens que a literatura teria exprimido por palavras”209. A “invenção” do corpo com base 
em estudos anatômicos permite a criação de maneirismos em relação às figuras consagradas 
pelos grandes mestres do Renascimento, dando espaço para distorções e rupturas na 
construção canônica da figura, o que se fortalece com o desenvolvimento de estudos sobre a 
pantomima e a fisiognomia210. No século XVI, Giorgio Vasari vem a ser o primeiro a fazer uso 

206 LANEYRIE-DAGEN, 2004a, p.10.
207 Ibidem.
208 Ibidem.
209 Ibidem.
210 “Fisiognomonia (gr. physiognomia; in. physiognomonics; fr. Physiognomonie; al. Physiognomik; it. Fisiog-
nomicà). Arte de julgar o caráter do homem, seu modo de sentir e de pensar, a partir de sua aparência visível, 
especialmente a partir dos traços fisionômicos. Aristóteles (seguido por muitos escritores antigos e medievais) já 
admitira a possibilidade de julgar a natureza de uma coisa com base em sua forma corpórea (An. pr., II, 27, 70 b 7). 
Cícero falava de um fisiognomonista, Zopiro, que se vangloriava de conhecer a natureza e o caráter dos homens 
pelo exame de seu corpo, ou seja, de seus olhos, seu rosto e sua testa (De Fato, V, 10). Mas foi principalmente no 
Renascimento que essa arte foi cultivada, a começar por Giambattista della Porta, que, em 1580, publicou o livro 



104

do termo “maneirismo” para referenciar o estilo de pintura (e o movimento artístico) que, 
dentre tantas características, ao representar as figuras humanas, faz uso de “poses estranhas 
e do recurso de alongamento das figuras”211, atribuindo menos importância ao equilíbrio e à 
harmonia das composições, preferindo distorcer o que a Alta Renascença idealizava.

A partir do século XVII se propagam as Academias212 de Belas Artes, onde quais as 
disciplinas de desenho da figura humana, sob a égide dos tratados que ensinavam o cânone 
clássico constituíam a base do currículo.  No século XVIII, auge do academicismo (que 
somente começará a existir no Brasil no seculo seguinte), fundamentado em grande parte 
pelo pensamento e peloa arte grega, visa-se ensinar a arte vista “como uma busca intelectual 
e prática”213, passível de ser ensinada de acordo com um sistema formal pré-definido.

A obediência acadêmica (algumas vezes imaginária) a “regras” gregas foi 
revitalizada na década de 1760 pelo historiador da arte Johann Joacchim 
Winckelmann, para quem a “pureza” da arte grega surgia de uma perspectiva 
totalmente política e intelectual, introduzindo a ideia da arte como uma 
expressão do zeitgeist, ou espírito da época. Jean-Auguste-Dominique Ingres 
absorveu as ideias de Winckelmann enquanto estudava com Jacques-Louis 
David, o principal expoente do neoclassicismo Romântico.214

Entretanto, no século XVIII, a representação da figura humana passa por mais rupturas, 
pois, ao se cansarem de imitar as pinturas clássicas, alguns artistas deste período passam a criar 
novos modelos de corpos, rompendo com muitos princípios vigentes desde o Renascimento.
Surge, por parte de alguns pintores e de acadêmicos que se valiam destes estudos, duras 
críticas ao sistema das proporções harmoniosas.215 Mas, diante deste movimento de mudança, 
partidários do neoclassicismo ainda defendiam com convicção os “caracteres essenciais do 
corpo figurado à maneira clássica”216, modelo que perdurou até meados do século XIX, assim 
como no trabalho de alguns artistas acadêmicos. 

Mas os grandes pintores que, como Ingres, continuam a buscar sua inspiração 
em Poussin, e em Rafael e junto aos antigos, sentem-se divididos entre sua 
vontade de pintar a verdade, a modernidade de seu tempo e o imperativo de 
fundir esta última numa forma atemporal herdada dos antigos.217

Sulla fisiognomonia humana. Esse tipo de estudo foi muito difundido no séc. XVIII por Lavater (Fragmentos fisiog-
nomonia, 1775-78). O próprio Kant reconheceu o valor da fisiognomonia (Antr., 11, cap. III). Hegel distingue-a das 
más artes e dos estudos inúteis porque ela afirma a unidade entre interior e exterior (Phänomen. des Geistes, I, 
parte 1, cap. V; trad. it., p. 281)”.(ZAZIE. 2012, p.2.)
211 LITTLE,  2010, p. 38.
212 “Academia era o nome atribuído ao pomar de oliveiras nos arredores de Atenas onde o filósofo Platão 
ensinava no início do século IV a.C. Em homenagem às realizações da cultura grega, o termo foi adotado na Itália 
do século XV e XVI em vários contextos envolvendo o estudo e o ensino.” (BIRD, 2012, p. 108.)
213 Ibidem.
214 BIRD, op. cit., p. 97.
215 LANEYRIE-DAGEN, 2004a, p. 12.
216 Ibidem.
217 Ibidem.
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E é no decorrer do século XIX que a criação de novas possibilidades de representação 
da figura humana se formaliza. Artistas como Gauguin vão buscar fora do ocidente referências 
para criação de novas imagens de corpos. Por outro lado, com o advento da fotografia a busca 
pela representação de um mundo com o mínimo de abstração ou distorção, herdada com o 
naturalismo218, se torna desnecessária. Na busca por escapar do realismo e do academismo, 
Cézanne e Degas, cada um à sua maneira, optaram por fazer uso de “uma nova definição 
de volumes ou desestabilizando, cortando – até chegarem a um corpo dividido em dois ou 
estirado no esforço da dança.”219 O exemplo anterior de Courbet, em sua representação da 
figura humana, já optava por abrir mão das noções de “bom gosto” “sacralizadas de ‘próprio’ 
ou ‘impróprio’.”220 Do mesmo modo, no trabalho dos artistas deste período a representação 
da figura humana, em especial na pintura, passa a aprender a se propagar abrindo mão de 
anatomias ideais.221

No final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, os pintores e os 
escultores reinventam assim um “novo” corpo que nada mais tem a ver com 
o cânone artístico tradicional, isto é, que não tende nem a dar a ilusão do 
natural, nem a refletir uma pretensa beleza ideal. O estatuto desse corpo, na 
arte, modifica-se consideravelmente a partir de então222. 

218 LITTLE, op. cit., p. 36.
219 LANEYRIE-DAGEN, op. cit., p.13.
220 LITTLE, op. cit., p. 81.
221 LANEYRIE-DAGEN, op. cit., p. 10.
222 LANEYRIE-DAGEN, 2004a, p.13.
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Figura 22 –  Paul Gauguin, O feiticeiro de Hiva Oa, 1902, 
óleo sobre tela,  92 cm x 73 cm, Liége.
Fonte: Musée d’Art Moderne, França.

Com a invenção da abstração, os artistas que passam a utilizar mais de formas simbólicas 
do que de imagens que sejam fiéis a um modelo, passam a compor seus trabalhos com símbolos 
(não dogmáticos) que podem ser substituídos. E a representação da figura humana, assim 
como outras “formas suspeitas de reproduzir um objeto ou um elemento real”223, dá espaço 
para outros modos de pensar a criação de novos corpos, que não sejam desenhados apenas 
de acordo com a preocupação clássica de representar uma ilusão perfeita, “terrorismo” de 
submissão a um modelo ideal. 

Em contraste com os dois milênios anteriores, motivos gregos voltam à tona 
esporadicamente na arte do século XX – na veia ocasional de erotismos 
pastoril de Picasso, nas distorções do classicismo fascista ou como forma de 
poesia concreta nas instalações de Ian Hamilton Finlay224

223 LANEYRIE-DAGEN, 2004a, p.13.
224 BIRD, 2012, p. 97.
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Figura 23 – Ian Hamilton Finlay (1925-2006), Apollon Terroriste, 
Little Sparta Sculpture Garden, Dunsyre, Pentland Hills, Lanarkshire/Escócia/UK

Fonte: The Guardian / foto de Tom Clark

Entre o fim do século XIX e meados do século XX, em um período que presenciou duas 
grandes Guerras, entre tantas outras revoltas e manifestações, a figura humana passou a ser 
pensada dentro de outros modos, outras maneiras de pensar sua representação. Apolo, o 
deus da forma perfeita, passa ao estatuto de “terrorista”, como podemos ler na instalação de 
uma cabeça nos moldes clássicos de Ian Hamilton Finlay. Segundo Rubens da Cunha,

o corpo humano aparece na linha de frente do pensamento moderno, 
não como unidade, perfeição, todo, e sim como fragmento, corte, ruptura, 
pedaço, decomposição, impossibilidade. A fragmentação da consciência, um 
dos princípios fundadores do modernismo, desencadeou de forma correlata 
a ideia de fragmentação do corpo.225  

Muitos “artistas e escritores se voltaram para a criação de imagens do corpo dilacerado, 
dispostos a subverter a tradição do antropomorfismo.”226 Pois os modos de representar a figura 
humana, que nos séculos anteriores eram norteadas por padrões, organizados e estruturados 
de acordo com modelos de verdade que apontavam, muitas vezes, para essências, a partir do 
final do século XIX passam a afastar-se dos modelos tradicionais. Assim, “às imagens ideais do 
homem veio contrapor-se um imaginário do dilaceramento, marcado pela obstinada intenção 
de alterar a forma humana a fim de lançá-la aos limites de sua desfiguração.”227 Exemplo disso 
encontra-se nas figuras pintadas por Francis Bacon, que não são representações do que se vê, 

225 CUNHA, 2011, p.165.
226 Ibidem.
227 MORAES, 2012. p.19.
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“mas uma deformação propositada, que faz ver o que não se vê.”228 A figura, em Bacon, se 
move pelos domínios da sensação e, segundo Deleuze, “a Figura não é apenas o corpo isolado, 
mas o corpo deformado que escapa.”229

 

Figura 24 – Francis Bacon.  Três estudos para uma crucificação. 
197,5 cm X 147 cm, 1965, Óleo e acrílica sobre tela.

Fonte: Guggenheim Museum, NY.

 A busca por uma verdade no desenhar, por um desenho perfeito, dentro de uma 
concepção que que  o desenho “bom” está diretamente ligado a uma verdade idealizada, tem 
se tornado problemática especialmente no que se refere à idealização do belo em relação 
à figura humana. E tais questionamentos passaram a se tornar problemas ainda maiores 
quando questões similares se tornam recorrentes no momento em que desenhar, para muitos 
aprendizes, se torna uma ação extremamente complexa e desagradável. Saber desenhar 
uma figura dentro dos padrões clássicos de reprodução fiel à anatomia pode se tornar uma 
ação violenta, que causa incômodo. Em nossa prática como docentes em cursos de Artes 
percebemos que tal violência decorre do fato de o aluno se colocar na condição de tentar 
representar uma imagem apolínea tomada como ideal, que a cada traço, cada linha, cada 
ponto mais se distancia de seu modelo, não conseguindo reproduzir de forma idêntica toda 
a complexidade dos detalhes que poderiam vir a compor tal desenho. E, ao se deparar com 
uma figura que nada, ou pouco, apresenta de semelhanças com o modelo ideal, acaba sendo 
comum uma sensação de frustração e desistência em desenhar a figura, conforme Miriam 
Celeste Martins observa em sua pesquisa. 

Álibi para omissões, fracos resultados, o “não sei desenhar” acaba levando a 
que se pense que é “natural”, isto é, que é da natureza humana que algumas 
pessoas não tenham condições de desenhar. [...] Se a criança, o jovem, o 
adulto dizem: “não sei desenhar” é porque acreditam que existem concei-
tos e regras que envolvem o Desenho e que eles não podem atingir, isto é, 

228 TADEU, 2012. p.12.
229 DELEUZE, 2007a, p.26.
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acreditam que existe um “desenhar direito” que impede a atividade artística 
[...]230

Embora no decorrer do tempo as noções e modos de representação da figura humana 
tenham sempre se alterado, todos estes modos ainda são potentes hoje ao se pensar o ensino 
do desenhar dentro dos mais variados campos da educação. Por mais que muitas destas teorias 
e tratados, que versam sobre os modos de como uma figura humana deva ser desenhada, 
possam vir a ser considerados antiquados ou supérfluos, para alguns, que trabalham com o 
desenho da figura humana, dentro do ensino superior e em cursos específicos, tais assuntos 
podem vir a se tornar tópicos produtivos para compor novos modos de pensar o ensinar e 
o criar no desenho da figura humana. Experiências em desenhar os modelos canônicos 
sedimentam o desenhar dentro do terreno que define e localiza os desenhos como “ruins” ou 
mesmo como “maravilhosos”, enquanto toda arte moderna e as rupturas na representação da 
figura humana observadas desde o final do século XIX até o século XX mostram o quão obsoleta 
é a insistência na figura aos moldes clássicos. Todavia, para o senso comum a preferência pela 
proporção identificada ao corpo anatômico “saudável” ainda faz com que haja aqueles que 
não se consideram capazes de desenhar, junto àqueles que se consideram os detentores da 
“boa representação”, localizando seus desenhos como os verdadeiros modelos de beleza e 
perfeição. 

E para os que acreditam ter nascido sem o dom do desenho, o conhecimento deverá 
começar pela norma231, pois é com as normas que se irá definir o como desenhar, como 
segurar o lápis, como o papel deve ser usado, como observar o modelo, como apagar, como 
traçar, como finalizar232. De acordo com este modo de pensar, a norma é o que dá a segurança, 
determina como deve ser (forma e conteúdo), é quem afasta o medo de fazer errado, pois, 
ao impor limites e restrições, o pensamento normativo direciona para “a verdade e o bem”. É 
o que tornaria o desenhar seguro e preciso, conduzido, geralmente, para a representação de 
imagens dadas, soberanas e reconhecíveis.

Para Lopes e Fabris, pensando com Ewald,

[...] a norma funciona como ‘um princípio de comparação, de comparabili-
dade, de medida comum, que se constitui na pura referência de um grupo 
a si próprio, a partir do momento em que só se relaciona consigo mesmo.’ É 
possível entender que, além de ser instituída no grupo e pelo grupo, a norma 
possui um caráter fundamentalmente prescritivo. Veiga-Neto e Lopes (2007), 

230 MARTINS, 1992. 373, p.16.
231 “No vocabulário de Foucault, a noção de norma está ligada àquela de “disciplina”. Com efeito, as dis-
ciplinas são estranhas ao discurso jurídico da lei, da regra entendida como efeito da vontade soberana. A regra 
disciplinar é, ao contrário, uma regra natural: a norma.” (REVEL, 2005. p.65.)
232 Pensando dentro de um registro estruturalista. “Do ponto de vista filosófico, o estruturalismo é uma 
corrente de pensamento – manifesta das formas mais variadas – que predominou, de forma avassaladora, na 
filosofia e nas ciências humanas durante a década de 1960. Para o estruturalista, existe um sistema de relações 
(a estrutura) que une os fatos e que é mais importante do que cada fato individual, sempre transitório. Uma vez 
conhecida essa estrutura abstrata, cada fato passa a se constituir em uma peça que pode ser substituída sem 
alterar o funcionamento do conjunto.”(SCHÖPKE, 2010.p.97-98.)
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baseados em Ewald, afirmam que a norma, ao operar como uma medida e 
um princípio de comparabilidade, age no sentido de incluir todos, segundo 
determinados critérios que são construídos no interior e a partir dos grupos 
sociais. Para os autores, sempre de forma prescritiva, a norma age tanto na 
definição do modelo tomado a priori aos próprios sujeitos quanto na plu-
ralização dos modelos que devem ser referência para que todos possam se 
posicionar dentro de limites locais, e uns em relação aos outros.233

 E esta segurança que devém de normas pode ser facilmente percebida no que tange ao 
desenho de figuras humanas. Pois, por ser um motivo tão recorrente nas artes, e as imagens 
de corpo humano serem figuras com a quais nos deparamos por toda a vida, o desenhar de 
figuras humanas, no senso comum, está submerso em modelos, tratados, regras, normas, con-
dutas que firmam dialeticamente como a representação dos corpos/figuras humanas devem 
ser, dentro de uma lógica anatômica e de uma racionalidade apolínea clássica. Para mostrar as 
forças da ruptura canônica na arte moderna escolhemos uma artista brasileira cuja obra, ainda 
não catalogada, está centrada na figura humana.  A pelotense Maria Lídia Magliani foge dos 
parâmetros masculinos e europeus, ainda que, por ser a primeira negra a concluir um curso 
de Artes no Rio Grande do Sul, tenha formação acadêmica calcada nos moldes do desenho de 
observação anatômico. 

Figura 25 – Magliani (1946- 2012), Autorretrato, 1996.
Fonte: http://www.museus.art.br/autoretratos/magliani.htm 

233 LOPES; FABRIS, 2013. p.41-42. (Estas autoras são trazidas para pensar a norma, e não para pensar a 
inclusão como é problematizado no respectivo livro.)
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 O trabalho de Magliani mostra como a norma, a regra, a estrutura, assim como as 
linhas duras nem sempre podem ser tomadas como opressivas e perigosas, pois “cada linha 
tem suas promessas e riscos, sua necessidade e seus perigos.”234  Cada linha vem a compor 
sua parte, não sendo possível viver apenas com uma ou outra linha, pois todas atravessam a 
figura. E, mesmo que a linha pareça ser a mais atraente em detrimento das demais, “nenhuma 
delas é “melhor” que as outras. Por mais que a linha de fuga pareça a mais “libertadora”, ela 
também contém ameaças: pode conduzir ao desespero, à destruição, ao suicídio.”235 Ao de-
senhar em meio a todas estas possibilidades de linhas que nos atravessam, faz-se necessário 
“um manejo delicado”236, ou, nas palavras de Deleuze, é necessário muito cuidado. 

Como evitar que a linha de fuga se precipite um buraco negro, como evitar 
que a linha flexível transponha um limiar rápido demais, como dosar a inten-
sidade que se pode suportar, sem arrebentar-se (overdose), como evitar que 
as linhas duras (por exemplo, do Estado) ressoem com os buracos negros de 
uma capilaridade secreta (os microfacismos de bando)?237 

 Logo, não se trata de negar as regras, as normas, as linhas duras, os modelos, as repre-
sentações, os clichês, pois a criação se dá em meio aos cruzamentos e emaranhados de muitas 
linhas, tramas, redes, teias compostas por tais elementos. Mas, se as linhas duras estruturam 
e engessam o desenhar, conduzindo para a “representação como identidade, como mimese, 
como reflexo”238 para a busca de essencialismos, a constante variação dos cânones, mesmo 
quando mínima (em relação à meia cabeça na medida da figura), atesta a dificuldade de um 
enrijecimento totalizador. Mostrar que não há uma essência ideal na figuração do corpo, dan-
do a ver o movimento das formas que parecem fixas, é o intuito desta investigação. Uma breve 
retomada histórica dos modos de se figurar o humano em desenhos, pinturas, esculturas e ou-
tras produções artísticas, ao longo dos séculos, traz subsídios para se analisar como diferentes 
épocas e contextos pensam a própria humanidade.

 Aqui foi mantido o foco na representação visual canonizada a fim de que se possa 
perceber como o modelo de figura tomada como ideal afeta noções do que é “certo” em 
torno do corpo humano.  Sem desenvolver uma análise minuciosa sobre modos de olhar de 
acordo com determinadas contingências epistêmicas precisas, são trazidas linhas gerais para 
futuras investigações pormenorizadas. Estas envolvem toda a problemática conceitual sobre a 
representação da figura humana e o problema da representação frente às forças  incorporais 
de obras de arte. E tais assuntos podem vir a se tornar potentes ao se olhar para a composição 
de novos modos de pensar o criar no desenhar, em especial na criação de novas composições 
de corpos, que nesta pesquisa são chamadas de Figuras corpo, tratando a ideia de composição 

234 PELBART In DERDIYK, 2007. p.285.
235 Idem, p.286.
236 PELBART In DERDIYK, 2007, p. 286.
237 Ibidem.
238 CORAZZA; TADEU, 2003. p.15.
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como um conjunto/estrutura em movimento, em desequilíbrio239. Assim, com o desenhar da 
Figura corpo se faz uso de técnicas, de procedimentos usados no desenhar e no desenho 
de figura humana, mas não para alcançar os modelos que representem uma figura humana 
idealizada, e sim sugerindo a intenção de um corpo, talvez com características que indiquem o 
que se chama de anatomia humana, mas produzindo diferença.

239 “[...] una composición és siempre um conjunto, una estrutura, pero desequilibrándose o desagregándo-
se.” (DELEUZE, 2007c, p.23.)
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3.1 De Sr. T. para Sr. Efe

Ótimo, Sr. Efe, 

gostei muito dos desenhos que me enviaste. Algo que me atrai acaba sendo exatamente a 
imprecisão da mancha, o disforme, e pude perceber isso praticamente em todos os desenhos 
que me mostraste. Mesmo nos desenhos feitos a lápis e nos feitos com caneta nanquim gostei 
de f icar olhando as linhas que isoladamente não me pareciam representativas, mas que na 
composição davam “corpo” ao desenho. Gostei de quando os materiais se misturam a ponto 
de não ser possível def inir qual é qual. 

Muito interessante o envolvimento que tens com a f igura humana em teu desenhar. Percebo 
que em tua fala sobre o desenho trazes algumas coisas que são de um plano f ilosófico. F iquei 
curioso em saber mais a respeito, e como tu trabalhas isso na educação. Pergunto, porque 
o desenhar, para mim, é algo encantador. Queria eu ter nascido com este dom (embora eu 
não acredite nesta história de dom). O desenhar sempre me pareceu algo mágico! 

Temos muito tempo pela frente, ainda não se tem uma data precisa para o relançamento 
desta publicação. É coisa para talvez sair no próximo ano. Ainda tenho muito trabalho 
pela frente, muita coisa a revisar, além dos outros trabalhos, é claro.

Para já ires pensando, o acabamento desse livro será com capa dura, em preto, com título 
em baixo relevo, com sobrecapa. O desenho dessa sobrecapa poderia ser colorido. Gosto 
muito de aquarela, poderia ser em aquarela.

Depois, um desenho para cada entrada de capítulo. Ou seja, seriam mais 4. Esses 
poderiam ser em preto e branco (gostei muito do último da série que me enviaste, e também 
daqueles corpos com coisas escritas que compunham o livro de artista).

O ideal seria que me enviasses estudos, para irmos modulando a ideia. (mas isso com tempo 
e de acordo com a tua inspiração).

Um abraço, 

T.
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3.2 De Sr. Efe para Sr. T

Oi, Sr.T.

Que bom que temos tempo, confesso que de início fiquei um pouco preocupado 

no sentido de o tempo ser curto!

Bem, como eu já lhe havia comentado, o desenhar a figura humana é algo 

muito recorrente em meus processos de trabalho, pesquisa e criação, já que 

muito do que produzo estabelece fortes vínculos com o corpo humano (seja 

como figurino, vestuário, performance, vídeo, dança, seja com produções 

acadêmico/textuais). De alguma maneira, há sempre um envolvimento/

ligação/contato com o corpo. 

Logo, a figura humana tem sido um forte motivo/tema que movimenta as 

criações que projeto e executo, sendo assim um intercessor em meu trabalho, 

pois eu não apenas penso, falo, escrevo com o corpo, mas também desenho 

com o corpo, pois é no desenhar que muito do que falo, penso e escrevo acaba 

se dando. 

E, por trabalhar em cursos de graduação tanto no campo das Artes quanto no 

campo da Moda, lecionando disciplinas em que o desenhar é predominante 

no currículo, o contato que foi sendo estabelecido com os alunos e suas 

expectativas e angústias quanto ao desenhar me levou a perceber que o 

desenho de figuras humanas acabava sendo o maior vilão de todos. Isso 

acontece devido a uma crença em que para se saber desenhar é necessário um 

milagre divino, ou seja, um dom, como tu mesmo comentaste. (Comentário 

este que me surpreendeu, pois tal comentário acaba sendo bem comum entre 

os alunos). E, ao me debruçar sobre o assunto, percebi que o modo criado 

para romper com este pensamento se deu com as filosofias da diferença e 

educação. 

Por mais que tradicionalmente se fale em desenho da figura humana, diante 

de meus estudos e pesquisas tenho preferido falar de “Figura corpo”, pois 

nem sempre meus experimentos/ensaios com desenho dizem respeito a uma 

figura com características realistas/anatômicas de um ser humano. Penso 

que muito do meu desenhar esteja mais próximo de figuras constituidoras 

de corpos, embora não necessariamente representando algo humano. Por isso 
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Figura corpo. No entanto, nos desenhos que eu te enviei a figuração ainda 

predomina.

Daí me perguntas: por que filosofia? 

Ora, porque o desenhar não é apenas executar uma ação, um gesto de traçar 

imagens sobre uma dada superfície. No desenhar muitas coisas se dão, e 

só parei para pensar isto quando estabeleci contato com as filosofias da 

diferença no campo da Educação. 

Ao desenhar, penso em transitório, em movimento. Ao desenhar, não apenas 

desenho, mas escrevo, fabulo, invento, componho, crio, simultaneamente ao 

fazer desenhar. E isto tudo entendido como um modo de pensar que vai 

ao encontro do que venho lendo com autores/pensadores da diferença. Vejo 

que esta carta que te escrevo se dá desta maneira, já que estou escrevendo e 

desenhando, e lendo, e pensando em coisas que já li, e fabulando, seja com 

palavras, com linhas traçadas a lápis ou digitadas, e com as leituras, não 

necessariamente no mesmo instante. Quando desenho, já estou escrevendo; 

quando escrevo, já estou lendo, quando leio, já estou desenhando – é tudo 

simultâneo. E o que venho pesquisando e chamando de Figura corpo devém 

deste processo de experimentação pensado com as Artes e com as filosofias 

da diferença.

E a figura humana me serve ora de disparador, ora de intercessor que me ajuda 

a pensar os modos de desenhar, não modelos a serem copiados, representados 

fielmente, mas possibilidades de criação de desenhos de corpos, que faço e 

refaço e que podem sugerir figuras humanas, que podem representar corpos, 

que podem também ser mais realistas, sim, mas que não têm a obrigação 

de se fixar em uma única técnica e forma de representação.Estão sempre 

variando, mudando, modificando.

Estou te contando sobre a Figura corpo porque ela se compõe com praticamente 

todas as características de que gostaste nos desenhos que te apresentei.

No mais, ficamos combinados assim como tu propuseste! No momento estou 

finalizando outro projeto, mas em paralelo vou experimentando algumas 

coisas, fazendo alguns desenhos, ensaiando algumas ideias e te envio na 

sequência!

Sigamos conversando. Se tiveres ideias e sugestões neste meio tempo, por 

favor, não deixe de compartilha-las!

Em anexo seguem alguns de meus experimentos/ensaios em andamento 

com Figuras corpo.

Abraço, Efe.
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Figura 26 – Sem título (Ensaios) 

Junho de 2014

Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) sobre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 26 – Sem título (Ensaios) 
Junho de 2014
Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) so-
bre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 27 – Sem título (Ensaios) 

Junho de 2014

Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) sobre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 27 – Sem título (Ensaios) 
Junho de 2014
Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) so-
bre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 28 – Sem título (Ensaios) 

Junho de 2014

Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) sobre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 28 – Sem título (Ensaios) 
Junho de 2014
Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) so-
bre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 29 – Sem título (Ensaios) 

Julho de 2014

Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) sobre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 29 – Sem título (Ensaios) 
Julho de 2014
Nanquim sobre papel – Caneta nanquim (0,4) so-
bre papel Layout 180g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 30 – Sem título (Ensaios) 

Agosto de 2014

Caneta sobre papel – Caneta gel (0,4) e caneta nanquim (0,8) sobre papel Avena 90g/m² 138X 200 
mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 30 – Sem título (Ensaios) 
Agosto de 2014
Caneta sobre papel – Caneta gel (0,4) e caneta 
nanquim (0,8) sobre papel Avena 90g/m² 
138X 200 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 31 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 31 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel 
Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.





132

Figura 32 – Sem título (Ensaios) 

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 32 – Sem título (Ensaios) 
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel 
Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 33 – Sem título (Estudos) 

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 33 – Sem título (Estudos) 
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel 
Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 34 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 34 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 4B e 9 B sobre papel 
Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 35 – Sem título (Ensaios)  

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 2B, 4B, 6B e 9 B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 35 – Sem título (Ensaios)  
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 2B, 4B, 6B e 9 B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 36 – Sem título (Ensaios) 

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 36 – Sem título (Ensaios) 
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 37 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel - Lápis 2B, 4B, 6B e 9 B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 37 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel - Lápis 2B, 4B, 6B e 9 B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 38 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite e nanquim sobre papel – Caneta nanquim, Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 
210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 38 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite e nanquim sobre papel – Caneta nan-
quim, Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 
41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 39 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 39 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 40 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 40 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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3.3 CONSIDERAÇÕES II

Ao reler a última car-
ta recebida do Sr. T., e 
aquilo que havia es-
crito em resposta, Sr. 

Efe ficou pensando com/sobre 
o que havia escrito. Especial-
mente no questionamento de 
Sr. T. sobre educação. Percebeu 
que não havia respondido di-
retamente, mas sabia que ha-
via respondido de alguma ma-
neira. Então pensou, desenhou, 
escreveu, pesquisou, para ela-
borar um pouco mais sua res-
posta caso Sr.T., ou qualquer 
outra pessoa, voltasse a ques-
tioná-lo. 
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3.4 POR UMA EDUCAÇÃO DO DESENHAR

Desenhar se aprende desenhando, embora possa haver a crença no sentido de  
que para se saber fazer algo é necessário um dom (divino) ou mesmo uma 
vocação (ter nascido predestinado para aquilo), ou ainda ter sido iluminado e 

recebido uma inspiração de ordem metafísica que possibilite ao escolhido aprender a fazer, de 
uma hora para outra, o que não sabia, como em um passe de mágica. Tais pensamentos são 
muito convencionais (comuns) e compreendem uma significativa parte do que se ouve falar 
sobre o desenhar no senso comum.

Uma visão culturalista aporta quais hábitos, costumes e práticas são aprendidos. 
Partindo da premissa de que não se nasce sabendo (com exceção das necessidades instintivas 
e de ordem químico-fisiológicas), se aprende fazendo, imitando o outro que já sabe fazer e 
neste fazer é que muitas coisas vão sendo incorporadas, novos hábitos, costumes e práticas, 
especialmente em decorrências das necessidades. É no experienciar destas ações, no fazer 
em ato que há preparação, é no fazer que se aprende, independentemente da situação, de 
onde ou como se dê este fazer, seja em casa, no trabalho, em um bar, caminhando, viajando 
ou mesmo em sala de aula. A relevância dada ao ato de se preparar vai ao encontro do que se 
pensa em uma visão filosófica. Nno empirismo transcendental de Gilles Deleuze, por exemplo, 
em seu Abecedário240, na letra “P”, referente ao vocábulo Professor, diz-se que para se ter um 
mínimo de inspiração é necessário muita preparação: “Uma aula é algo que é muito preparado. 
Parece muito com outras atividades. Se você quer 5 minutos, 10 minutos de inspiração, tem de 
fazer uma longa preparação.”241 

A fala do filósofo diz respeito ao trabalho do professor, no qual se exige toda uma 
preparação prévia para que seja possível dar uma aula minimamente motivante para quem a 
ministra e para quem a assiste. Deleuze diz não saber informar precisamente quanto tempo 
lhe exigiam tais preparações, mas que, “como tudo, são ensaios. Uma aula é ensaiada. É como 
no teatro e nas cançonetas, há ensaios. Se não tivermos ensaiado o bastante, não estaremos 
inspirados. Uma aula quer dizer momentos de inspiração, senão não quer dizer nada.” 242

O filósofo menciona o fato de acreditar haver situações equivalentes em outras áreas. 
Com isso é possível pensar também em outras práticas, como no caso do desenhar, pois o 
ensaio, a exemplo do que diz Deleuze, irá se dar na forma de estudos, esboços, rascunhos, 
experimentos, testes, leituras, anotações. É no ensaio que se experimenta e se produz força 

240 DELEUZE, 2014, p.79. 
241 Ibidem.
242 Ibidem.
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que motiva e movimenta o fazer. É com o ensaiar que se consegue obter momentos de 
inspiração, força que torna interessante o que se está desenhando, que consiste em fazer com 
que a ação de desenhar se torne algo envolvente. “É preciso achar a matéria da qual tratamos, 
a matéria que abraçamos, fascinante.”243

E para dar aulas de desenho o professor também precisa de preparação, de ensaios, 
precisa desenhar, pesquisar, experimentar, ainda mais quando estas aulas implicam uma longa 
duração, possuindo um considerável número de alunos cativos e constantes, presentes ali 
durante meses.  “É como um laboratório de pesquisas: dá-se um curso sobre aquilo que se 
busca e não sobre o que se sabe.”244 Em uma educação do desenhar pensada fora do modelo 
platônico, privilegiando o empirismo transcendental de Deleuze, também ensina-se sobre 
o que se pesquisa, e não sobre o que já se sabe. Do contrário, não haverá inspiração para 
permanecer ensinando/pesquisando/fazendo/pensando/educando.

Dos Intercessores

O ensaio não se dá sozinho, mesmo que muitas vezes possa parecer não haver 
nada, nem ninguém envolvido no processo. Por mais que tal ensaio possa parecer solitário, 
desenhar, assim como escrever ou preparar uma aula, são processos que se dão atravessados 
por inúmeros intercessores, sedutores245. E com eles se irá pensar a criação/composição dos 
trabalhos que irão decorrer dos ensaios. Como ensaiadores, não irão coreografar, formatar 
dizendo como tem que ser em prol de um dado modelo, mas ajudarão a pensar os modos de 
fazer.

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não 
há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para 
um cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, 
como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso 
fabricar seus próprios intercessores. É uma série. Se não formarmos uma 
série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso 
de meus intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem 
mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê.246 

Fala-se em sedução, em algo que faça o pensamento sair de sua “imobilidade natural, 
de seu estupor”247, de uma linha que escape para fora do papel levando consigo o professor/
artista a escapar do que é dado, e pensar/fazer com outras possibilidades. E os intercessores 

243 DELEUZE, 2014, p.80. 
244 DELEUZE, 1992a, p.173.
245 Em sua dissertação, Simone Vacaro Fogazzi utiliza o termo “sedutores” ao pensar com Nietzsche a não 
existência de um modelo, forma ideal ou um método para se atingir a Verdade. Tal termo se refere a procedimen-
tos de criação “[...] que seduzam para a experimentação do novo, que criem situações de encontro de diversida-
des.” (FOGAZZI, 2012, p. 30).
246 Idem, p. 156. 
247 VASCONCELLOS, 2005, p. 1223.
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podem se constituir em qualquer encontro que produza este movimento, esta desacomodação. 
Neste caso, os intercessores, “são os mobilizadores do pensamento, pois a partir deles é que 
se criam problemas, pois eles os instigam. Pode-se dizer, assim, que sem os intercessores o 
pensamento não age, não inventa, não cria”248, não desenha novas imagens no pensamento.

Mesmo não havendo uma grande produção escrita pelo próprio Deleuze sobre 
intercessores, podem ser encontrados textos e artigos em que o termo vem sendo pesquisado 
e pensado, a exemplo do que diz Vasconcellos:

O conceito de “intercessores” é fundamental na démarche deleuziana. É por 
meio dele que podemos relacionar filosofia e arte, criação de conceitos e 
invenção de imagens, pois em Deleuze a questão fundamental do pensamento 
é a criação: pensar é inventar o caminho habitual da vida, pensar é fazer o 
novo, é tornar novamente o pensamento possível. Pensar é produzir idéias.249

Não existem intercessores prontos, mas qualquer coisa pode vir a se tornar um 
intercessor. No desenhar eles podem ser produzidos no encontro com as superfícies a serem 
desenhadas, sejam estas papéis, tecidos, paredes, chão, lonas, vidros, plásticos, concreto; ou 
nos materiais usados como instrumentos para desenhar, como canetas esferográficas, lápis, 
giz, caco de tijolo, ponta de faca, graveto, dedo, unha, pincel ou cabo de vassoura; seja usando 
tinta acrílica, grafite, nanquim, água, spray, café, urina, sangue ou outro tipo de substância; ou, 
ainda, ao folhear uma revista, lendo um livro, vendo imagens de atlas e/ou fotos de quadros/
trabalhos de artistas, assistindo um filme, até mesmo em silêncio, ouvindo os ruídos/barulhos 
do mundo ao redor. Os intercessores são os encontros que podem vir a ocorrer no desenhar, 
até mesmo no mais sutil desenho com grafite sobre papel branco.

Mas “não se trata de dizer que os intercessores são apenas alianças, encontros, apesar 
de eles se constituírem enquanto tais, mas de mostrar sua importância.”250 Pois, segundo 
Vasconcellos, “os intercessores atuam no plano de imanência da filosofia deleuziana como um 
conceito” 251,  já que são eles que criam condições para a resolução do problema apresentado, 
que é a imagem do pensamento.  E o ensaiar também pode ser uma maneira de produzir 
condições de possibilidade para a criação de intercessores, para que o fazer (seja ele desenho, 
aula, escrita, música, dança, etc.) possa vir a ser inventivo, novo, entusiasmante.

Do copiar 

No desenhar, no exercício do desenhar, no ensaiar produzir desenhos, o uso de exemplos 
pode criar intercessores, assim como pode também não produzir nada. Tradicionalmente, o 
aprender a desenhar se dá pela cópia, pela reprodução de um modelo ou de um exemplo. Por 

248 BRITO, 2013, p. 2.
249 VASCONCELLOS, 2005, p. 1225.
250 VASCONCELLOS, 2005, p. 1223.
251 Ibidem.
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milênios a confecção de cópias foi determinante na definição dos aspectos dos trabalhos dos 
artistas. “Tradicionalmente, os aprendizes copiavam a obra de seus mestres; estes, por sua 
vez, copiavam antecessores ou contemporâneos que eles admiravam ou tentavam transcrever 
fielmente as formas da natureza.”252

O exercício de copiar também pode ser uma das maneiras de ensaiar ou treinar. 
Há muitos estudos253 sobre o termo “cópia”, havendo assim uma vasta gama de definições 
e interpretações a respeito dos tipos de cópias.  Na História da Arte podem ser facilmente 
encontrados exemplos de situações em que a cópia (no caso de esculturas, pinturas, 
desenhos, gravuras, entre outros trabalhos plástico/artísticos) era desprovida de qualquer 
valor, a exemplo de alguns casos de cópias, produzidas por alunos, de artistas onde apenas 
os modelos/trabalhos originais (aqueles que eram copiados) tinham valor. Mas também havia 
as cópias a que se atribuía tanto valor quanto seu modelo ou exemplo tomado como original. 

Copiar como meio de assimilação cultural por atacado foi uma ação pioneira 
dos romanos, que desenvolveram uma técnica para copiar precisamente 
estátuas de bronze gregas na pedra. Não havia o senso de que uma obra 
de arte se desvalorizava por existirem muitas cópias. Retratistas de sucesso 
mantinham cópias de suas obras para referência e para mostrar a clientes 
potenciais.254

O trabalho do copista, a partir do século XVII, passa a ser visto como atividade subalterna 
em relação ao trabalho do artista que consegue ir além da reprodução tal qual, ou seja, além 
da cópia. 

Copiar tornou-se parte do treinamento acadêmico em arte do século XVII 
em diante, mas a ênfase romântica na originalidade e autenticidade relegou 
decisivamente o mero copista a um papel subordinado àquele do gênio 
criativo.255

Dependendo da situação, a cópia, ainda hoje, pode vir a ser admirada por sua semelhança 
com o original, como no caso de desenhos hiper-realistas, embora também possa vir a ser 
rechaçada pelo mesmo motivo.  Independentemente do valor atribuído à cópia, o que interessa 
aqui é o que irá se dar no processo do fazer, pois na ação de copiar, tomada como possibilidade 
de ensaio e/ou treinamento, podem se produzir encontros que gerem possibilidades de fazer 
vazar com a reprodução de uma cópia fiel ao original, proporcionando que o artista deixe de 
ser copista para poder vir a ser criador/compositor (por fazer composições) de algo novo, 
onde o modelo deixa de ser a regra e passa a ser o intercessor. E, ao mesmo tempo, o exercício 

252 BIRD, 2012, p.91.
253 A exemplo da arte egípcia em que, por ser constituída de “[...] um elaborado sistema semântico, incor-
porando imagens e hieróglifos, a cópia precisa de formas convencionais era essencial para transmitir significado. 
O mesmo se aplica à pintura icônica ortodoxa oriental e à arte cristã da Europa medieval pré-alfabetizada.” (BIRD, 
2012, p.91.) Trata-se de um copiar como parte do treinamento na formação de artistas que frequentavam as 
Academias de Belas Artes. 
254 Ibidem.
255 Ibidem.
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de copiar também é potente para exercitar o aprendizado de técnicas e fundamentos, assim 
como de tudo que pode envolver o desenhar.

  Não se trata de valorar o ato de copiar como bom ou ruim. Copiar pode servir para 
reproduzir modelos, experimentar processos ou, ainda, vir a ser um dos caminhos para a 
criação do novo. Trata-se de estar atento no sentido de que o copiar não é a única forma de 
aprender a desenhar, mas pode ser um caminho entre tantos outros. O exercício de copiar 
acaba sendo uma forma de movimentar o pensamento de quem copia a respeito do que está 
sendo copiado, criando possibilidades para o acaso. Pois, mesmo que, por exemplo, se esteja 
copiando um desenho, e que tal desenho seja algo já conhecido, que a imagem copiada seja 
tomada como um “modelo certo”, o “padrão” a ser seguido, o copiar é distinto de apenas 
observar ou contemplar, já que, ao se colocar no exercício de reproduzir o que se está vendo 
ou imaginando, quem copia precisa acionar uma grande série de mecanismos. É preciso definir 
o material a ser usado, escolher a técnica adequada, por onde iniciar o primeiro traço, adaptar 
o uso da técnica àquele desenho em si, assim como estar atento às demais ações paralelas 
decorrentes dos sentidos, que ocorrem simultaneamente, como respirar, sentir a textura 
dos materiais, procurar uma posição confortável na cadeira onde se está sentado, ignorar o 
barulho de pessoas conversando ao longe, ajustar a visão à  luminosidade da sala onde se está 
desenhando... São muitas as técnicas,  que estão em jogo no exercício do copiar. E todas estas 
ações serão sempre novas a cada desenho. Copiar, neste exemplo, se dá simultaneamente 
com o desenhar, em um movimento de composição, ao se tentar fazer um desenho o mais 
parecido possível com o Modelo elencado. É um momento onde se cria a possibilidade de fazer 
cópias bem ou mal assemelhadas, e há ou não a chance de se criar aí novas oportunidades 
de desenho, dependendo do uso que for feito das condições de possibilidade geradas pelos 
intercessores.

Gustave Courbet, seguido pelos artistas de vanguarda dos séculos XIX e XX, 
produziu cópias de obras primas históricas nas quais o ato de copiar era um 
meio de assimilar o original a fim de ir mais além, de fazer algo radicalmente 
diferente. Nas adaptações que Pablo Picasso fez de Velázquez ou que Francis 
Bacon fez de Van Gogh e Velázquez, copiar com eficiência constitui um ato de 
posse que beira o canibalismo.256

E, ao se pensar o copiar por um viés canibalista, em que se copia para se alimentar, tal 
ação de copiar, durante os ensaios e pesquisas envolvidos na preparação de aulas,  em alguns 
casos, pode ser vista praticamente de modo antropofágico257:

[...] para que as escolhas que fazemos dos conceitos, textos, livros, obras dos 
outros passem para nós, é necessário defini-los como escritos por nós; e ao 
mesmo tempo, torná-los outros, deformando-os por amor, desde que por 

256  BIRD, 2012, p.91..
257 Antropofágico é pensado aqui com o manifesto artístico, defendido por Oswaldo de Andrade, que ia de 
encontro ao pensamento eurocentrista na arte, propondo aos artistas nacionais a “deglutição” dos estilos e mo-
delos internacionais para produção de algo que pudesse ser incorporado na cultura nacional, de forma original, 
sem cópia, totalmente novo e com a cara do Brasil.
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eles fomos seduzidos.258 

Francis Bacon, ao ser entrevistado por Franck Maubert, declarou-se “obcecado por 
Velázquez”259, afirmando que, possivelmente, ele não era o único a considerar notável a obra 
do pintor espanhol. Bacon produziu muito sob momentos de inspiração disparados com 
Velázquez, demorando-se no tema dos papas e voltando ao assunto inúmeras vezes. Era como 
se ensaiasse a cada novo retrato que pintou do papa Inocêncio X, motivado por sua obsessão260, 
se alimentando-se de Velázquez e criando suas próprias variações do Papa. 

Figura 100 – (Esq.) Diego Velázquez, Retrato do Papa Inocêncio X (1650). (Dir.) Francis Bacon, Estudo 
sobre Velázquez, Retrato do Papa Inocêncio X (1953).

Fonte: <https://euniceencinas.wordpress.com/2013/11/17/velazquez-y-francis-bacon-papa-inocen-
cio-x/>

Bacon era afetado por forças invisíveis, intercessores que ele produzia a partir de 
Velázquez, criando condições para que seus quadros de papas fossem muito mais que a cópia 
do papa Inocêncio X. Tais condições criavam-se com o acaso decorrente do processo de pintura 
de cada novo quadro.

A ideia de um papa em movimento me ocorreu durante o trabalho. Quando 
dou minha primeira pincelada na tela, não sei aonde vou. Enfim, na prática, o 
acaso conta muito. Adoro o acidental durante a formação da imagem. Então, 

258 CORAZZA, 2013, p.18.
259 MAUBERT, 2010, p.40.
260 Em conversa com David Sylvester, Bacon disse: “No caso dos papas, isso não vem de nada que esteja li-
gado à religião, e sim da obsessão que tenho pelas fotografias que conheço do papa Inocêncio X de Velásquez.” 
(2007, p.24)
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aprendi a organizar o acaso. Por exemplo, terminei a série em menos de 15 
dias! Trabalhei a mil por hora, rápido, sem preparação. Mas saiba que não 
fiquei muito satisfeito com esses papas, o resultado não corresponde ao que 
eu pretendia.261

 E por mais que Bacon destaque, em sua fala, a importância dada ao acaso, a também 
notória insatisfação do pintor com os resultados finais nos quadros de seus papas dá indícios 
de que o pintor acreditava em um possível “modelo certo”.

 Do Princípio de Identidade

Como diagnostica Deleuze, “estivemos sempre sob o jugo do Princípio de Identidade”262. 
E é muito comum ver o ensino do desenho vinculado a este pensamento que prioriza igualar 
o não igual, abandonando todas as singulares diferenças dos modos de desenhar, de fazer 
uso de materiais, de criar um desenho.    Pois, ao se definir o desenho dentro deste Princípio, 
se esquece de tudo aquilo que se distingue, em se tratando do campo da Educação. É como 
se houvesse para cada tipo de desenho (seja retrato, paisagem, natureza morta, abstrato ou 
qualquer outro tipo) um “desenho-primordial”, “padrão”, “verdadeiro”. Como se houvesse um 
desenho que antecedesse todas as normas que definem o que é um desenho “bom”, “bonito”, 
“certo”, a partir do qual todos os desenhos pudessem ser formados, “embora por mãos inábeis; 
de modo que nenhum saísse correto e fidedigno à Ideia Pura”263 daquele Desenho-Modelo, 
possuidor de qualidades essenciais, às quais cada um que for desenhar deverá se esforçar para 
conseguir se aproximar, “como Cópias bem ou mal assemelhadas; ou caso contrário, serão 
considerados simulacros, os quais, por estarem tão distantes e por serem tão dessemelhantes 
[...], serão profundamente desprezados.”264

Esta matriz platônica, concebida em um plano transcendente, formulada em um mundo 
organizado, ordenado, hierarquizado, que:

compõe o que Deleuze denomina Imagem Dogmática do Pensamento que 
integra a Filosofia da Representação, a qual, junto a todas as áreas que 
operam com o pensamento monocentrista, positiva as Cópias-Ícones, como 
sucedâneos válidos do Original, enquanto teme os simulacros (fantasmes), 
considerados estranhos, primitivos, selvagens, desviados, divergentes e 
perigosos subversivos das hierarquias estabelecidas – casos perdidos, que 
Platão detestava e recomendava que fossem jogados nos abismos  dos 
oceanos mais profundos ou abandonados no mais recôndito das florestas –, 
já que negam tanto o Original quanto as Cópias.”265 

Quando um desenho é considerado “bom”, “correto”, “verdadeiro”, e outro é definido 

261 MAUBERT, 2010, p.43.
262 DELEUZE apud CORAZZA, 2012a, p.19. 
263 CORAZZA, 2012a, p.20. 
264 Ibidem.
265 Ibidem.
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como “ruim”, “falso”, “errado”, o que acontece é que tais desenhos estão sendo julgados com 
relação ao seu grau de semelhança ou distanciamento em representar o “desenho-Modelo”, o 
“desenho-Ideal”. Mas, para se conseguir desenhar, fazendo desenhos que criem novas Imagens 
no Pensamento, é necessário reverter esse plano transcendente, privilegiando as múltiplas 
possibilidades de o desenho vir a ser composto em um plano de imanência, ao ser traçado por 
professores/artistas 

[...] que lhe vão dando consistência à medida que o criam por meio de 
experimentações. Plano que é deste mundo dos professores, e no qual o único 
ser-professor que pode ser dito é o do devir, isto é, daquele ser que não para 
nunca de se deter no jogo da sua própria proliferação. Plano que é povoado 
por professores em devir-simulacro, que tira a força da sua imanência dos 
conceitos nietzschianos de Vontade de Potência e de Eterno Retorno, que 
não representam o Mesmo, mas que, a cada repetição, produzem a Diferença 
Pura.266

No desenhar de Figuras corpo, o processo de criação é atravessado por intercessores 
que ajudarão a pensar os modos de fazer, por possibilidades criadas pelo acaso que podem 
acontecer manifestadas como “acidentes”, manchas, “erros”, ao se experimentar noções de 
cópia que não se fixem ao Princípio de Identidade, ao fazer uso de técnicas que, por mais que 
possam vir a se repetir, nunca são usadas da mesma maneira ou com a mesma intensidade. 
São movimentos que se dão de forma irregular, assimétrica, não havendo como se prever 
um resultado, criando linhas sedutoras de possibilidades de se fazer diferente a cada novo 
desenho, educando a cada instante. 

266 CORAZZA, 2012a, p.20-22.
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4.1 DE SR. T. PARA SR. EFE 

Saudações, meu caro Sr. Efe. 

Que viagem é aquela que tu me enviaste em forma de desenhos? Fiquei olhando, olhando, 
lendo, virando as páginas e tentando entender o que estava escrito, tentando enxergar 
imagens como se estivesse observando nuvens.

Não sei se entendi esta tua proposta de Figura corpo. Achei interessante, mas gostaria 
de ver mais desenhos, talvez algo mais elaborado, não tão ensaístico! E as manchas? A 
aquarela?

Preciso te dizer que tuas colocações, assim como teus desenhos, têm me feito pensar sobre 
muitas coisas, sobretudo o que tens me dito a respeito de desenhar, assim como sobre minha 
própria vida. Realmente, não sei agora te dizer precisamente o que tenho pensado, pois é 
um emaranhado de coisas! 

Não que isso seja um problema. Pelo contrário, só tenho a te agradecer! Pois têm se 
dado movimentos interessantes com tudo isso!

Mas uma coisa que esqueci lhe perguntar antes é, com qual ou quais técnicas tu trabalhas, 
especif icamente? É desenho ou pintura? Pois, de acordo com os trabalhos que vi até 
agora, pude perceber uma variedade de materiais e possíveis técnicas (digo isso, porque 
algumas eu não soube identif icar precisamente).

Não sei o que te dizer sobre os últimos desenhos que me enviaste. Achei alguns um tanto 
quanto experimentais demais, outros muito técnicos,... Não sei, os acho são interessantes, 
mas ainda não é isto que tenho em mente para o livro. Me entendes? 

Aguardo ansioso por mais desenhos, sigamos trocando...

Abraço, 

T.
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4.2 DE SR. EFE PARA SR. T.

Saudações, Sr. T.

Que legal saber que estas nossas trocas de correspondência têm disparado 

movimentos em tua vida! Fico feliz, pois está sendo algo recíproco! Tu também 

tens me colocado a pensar muitas coisas que vêm me desacomodando! Te escrever 

tem sido um exercício. Cada linha que lhe escrevo é praticamente decorrente 

de um terremoto que me sacode, fazendo destas cartas muito mais que uma 

simples carta com alguns desenhos, mas sismogramas. Às vezes até parece que 

estou escrevendo para mim, ao invés de te responder!

Bem, quanto às técnicas, acabo desenvolvendo em meu trabalho uma 

composição de técnicas variadas, tanto que nas legendas de alguns trabalhos 

acabo descrevendo-a como técnica mista (a exemplo de todos aqueles de que 

tu gostaste, enviados na primeira carta), por não haver o uso de uma técnica 

única. Mas o que tem predominado em meus últimos desenhos acaba sendo o 

grafite sobre papel, atravessado por técnicas tonais com o próprio grafite, com 

carvão, sanguínea e pastel oleoso. Mas também gosto de trabalhar com técnicas 

úmidas, desenhando com pincéis e penas, experimentando efeitos e texturas 

com aguada, misturando com outros materiais. 

Estou constantemente experimentando procedimentos, muitas vezes pensados 

com os processos de trabalhos desenvolvidos por outros artistas, como por 

exemplo, Francis Bacon, Alberto Giacometti, Marlene Dumas, Guy Denning, 

Willian Kentridge. Não os tomo como influência nem como referência, prefiro 

tratá-los como intercessores, pois com eles eu penso o meu trabalho, penso os 

modos de usar os materiais, as técnicas, e crio os meus modos de usar. Talvez 

eu possa chamar a técnica que uso para desenhar como técnica experimental, 

pois a cada desenho, acabo compondo (de certo modo) uma “nova técnica”, pois 

a cada desenho novos usos para os materiais e procedimentos acabam se dando.

E, a respeito de teu questionamento sobre se o que faço é desenho ou pintura... 

Bom, esta é uma discussão antiga, que não cabe ser aprofundada aqui, mas 

vejo o meu trabalho dentro do desenho, pois ambas as linguagens artísticas, 
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tanto desenho quanto pintura, se entrecruzam, e atualmente estas linguagens 

são independentes. Desta forma vejo que o que faço são desenhos compostos com 

linhas e manchas, linhas de escrita e linhas dezenhantes. 

E, sobre os desenhos, não te preocupa, te entendo sim e concordo, meu desenho 

está passando por grandes mudanças, especialmente com todas as leituras, 

vivências e experimentações dos últimos meses.  Talvez eu nunca venha a gostar, 

mas sinto que tenho que explorar mais algumas coisas. Não sei explicar muito 

claramente, mas sei que estou no caminho. E estou compartilhando contigo um 

pouco deste meu processo, destes meus experimentos.

Bem, vou ficando por aqui, e seguem mais alguns desenhos.

Abraço, 

Efe.
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Figura 42 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B sobre papel Canson C à Grain 224g/m² 
297 X 420 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 42 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite 
em barra 9B sobre papel Canson C à Grain 224g/
m² 297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 43 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

G Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B sobre papel Canson C à Grain 224g/m² 
297 X 420 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 43 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
G Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite 
em barra 9B sobre papel Canson C à Grain 224g/
m² 297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 44  – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B  sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 
mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 44  – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite 
em barra 9B  sobre papel Layout 90g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 45 – Sem título (Ensaios) 

Fevereiro de 2015

Técnica mista - Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B e caneta nanquim (0,8) sobre papel Layout 90g/
m² 297 X 420 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 45 – Sem título (Ensaios) 
Fevereiro de 2015
Técnica mista - Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em bar-
ra 9B e caneta nanquim (0,8) sobre papel Layout 
90g/m² 297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 46 – Sem título (Ensaios)

Fevereiro de 2015

Técnica Mista – Lápis 2B, grafite em barra 9B e Giz pastel oleoso sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 
mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 46 – Sem título (Ensaios)
Fevereiro de 2015
Técnica Mista – Lápis 2B, grafite em barra 9B e 
Giz pastel oleoso sobre papel Layout 90g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 47 – Sem título (Ensaios)

Fevereiro de 2015

Técnica Mista - Lápis 2B, grafite em barra 9B e Giz pastel oleoso sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 
mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 47 – Sem título (Ensaios)
Fevereiro de 2015
Técnica Mista - Lápis 2B, grafite em barra 9B e Giz 
pastel oleoso sobre papel Layout 90g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 48 – Sem título (Ensaios)

Fevereiro de 2015

Técnica Mista - Grafite em barra 9B e Giz pastel oleoso sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 48 – Sem título (Ensaios)
Fevereiro de 2015
Técnica Mista - Grafite em barra 9B e Giz pastel 
oleoso sobre papel Layout 90g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 49 – Sem título (Ensaios)

Fevereiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 
mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 49 – Sem título (Ensaios)
Fevereiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite 
em barra 9B sobre papel Layout 90g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 50 – Sem título (Ensaios)

Fevereiro de 2015

Grafite sobre papel – Grafite em barra 9B sobre papel Canson C à Grain 224g/m² 420 X 594 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 50 – Sem título (Ensaios)
Fevereiro de 2015
Grafite sobre papel – Grafite em barra 9B sobre 
papel Canson C à Grain 224g/m² 
420 X 594 mm. 
Porto Alegre/RS.
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Figura 51 – Sem título (Ensaios)

Fevereiro de 2015

Técnica Mista - Grafite em barra 9B e Giz pastel oleoso sobre papel Canson C à Grain 224g/m² 420 X 
594 mm.

Porto Alegre/RS.

Figura 51 – Sem título (Ensaios)
Fevereiro de 2015
Técnica Mista - Grafite em barra 9B e Giz pastel 
oleoso sobre papel Canson C à Grain 224g/m² 
420 X 594 mm.
Porto Alegre/RS.
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4.3 CONSIDERAÇÕES III

Depois de responder a 
carta de Sr. T., Sr. Efe 
espalhou todos os dese-
nhos feitos até então 

pelas paredes de seu aparta-
mento (inclusive aqueles não 
mostrados ao Sr. T), prendendo-
-os com fita crepe, e durante 
alguns dias se pôs a escrever 
com/sobre alguns destes dese-
nhos, recorrendo a anotações, 
aos desenhos, às sensações que 
ficaram do desenhar e fazen-
do novos desenhos. Sr. Efe pas-
sou horas olhando, escreven-
do e desenhando ao longo de 
alguns dias, não necessaria-
mente nesta ordem, mas em um 
ziguezague quase simultâneo.

Sr. Efe ficou pensando em 
como mostrar os seus proce-
dimentos para o Sr. T., porque 
para si, quando desenhando, 
quando escrevendo, quando 
compondo as linhas diagramá-
ticas por meio das quais seus 
desenhos são criados, tudo pa-
rece óbvio, ao mesmo tempo em 
que tudo é novo e estranho, já 
que tudo se dá simultaneamen-
te, e tudo se encaixa, se liga, 
dentro do caos instaurado em 
seu desenhar e experimentar 
materiais e linhas de sensa-
ção.
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4.4 EXPERIMENTOS COM FIGURA CORPO

4.4.1   Experimento 01

Para este desenho foi utilizado como superfície, o papel manteiga ( 41 g/m²) tamanho 
A4 e, para desenhar, utilizou-se lápis de dureza B, 2B, 4B, 6B e 9B

Tudo inicia com a escolha e preparação dos materiais, e a preparação, neste caso, 
consiste principalmente em apontar os lápis que poderão ser usados

É definida a posição inicial da folha

Posição que poderá e certamente será alterada até o término/abandono deste desenho

Com um lápis 2B  dá-se início ao registro de anotações sobre o papel

Inscrições que discorrem sobre corpo, disparadas por um atlas de anatomia que está 
sobre a mesa, pelos assuntos tratados na TV, que está ligada

Onde, em um canal de variedades, homens discutem sobre seus tornozelos, pés, mãos, 
dedos, dentes e sorrisos 

As inscrições são de palavras

Pequenas frases

Termos similares que estabelecem proximidade com o que foi sendo anotado

Estas linhas de escrita vão sendo traçadas aleatoriamente pela folha

Em variados sentidos e direções

A mão escolhe onde a escrita será registrada

Tenta-se ser rápido, para a mão conseguir acompanhar o registro de tais disparos

São destacadas algumas das palavras inscritas, são sublinhadas e circuladas

A escolha é feita aleatoriamente e também com base em palavras que tenham se 
destacado de alguma maneira

Seja pelo número de repetições, quando ouvidas enquanto passava o programa na TV., 
seja pela sua posição na folha, seja pela hierarquia de sentido estabelecida no momento em 
que uma palavra foi lida em detrimento das demais

Formas são traçadas de acordo com a disposição das linhas de escrita e o posicionamento 
das palavras destacadas

As marcas no papel sugerem outras linhas que são sublinhadas

Uma rede é composta, uma teia, um mapa com muitas rotas, linhas de fluxo

Troca-se de lápis para um 4B

Uma área é escolhida e começa-se a escurecê-la em degradê, sendo definida assim a 
posição das sombras e a posição da luz

Quando o olho começa a querer encontrar figurações a folha é girada
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Colocada em outra posição e outras áreas são escurecidas e, conforme vão surgindo 
algumas formas isoladas, novas áreas vão sendo escurecidas

E em composição vão sendo criadas Figuras 

Dentededos

Calcanharnádegas

 Cabelomusculardedo

 Bucotornozelo

 Punhomolar

 Calcanharmandibular

 Mandibutornozelar

 Falangengival.
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Figura 52 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 52 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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4.4.2  Experimento 02

Preparação: escolha do papel e do lápis; posição inicial da folha; forma como segura o 
lápis; amassados no papel são destacados com o lápis

Disparadores: na TV, obsessivos por limpeza; sobre a mesa, alguns estudos sobre 
retratos pintados por Francis Bacon267

Enquanto anoitece e mosquitos aparecem para picar as pernas sob a mesa

Pranchas de Frank H. Netter268 ilustram imagens de cavidades orais e músculos da 
mastigação

Linhas de escrita: anotações variadas sobre as imagens de Netter e da TV

Sobre as sensações desencadeadas pelos mosquitos, pelo calor, pelo vento que entra 
pela janela. Inscrições aleatórias tanto sobre os termos e frases escritas quanto sobre a posição 
e disposição das palavras. Não há regras, há apenas a delimitação de espaço

Palavras são destacadas, são circuladas

A forma aproximada de uma glândula sublingual é desenhada em uma das áreas da 
folha

Linhas são traçadas ligando as palavras destacadas

Escrito um comentário sobre o vento que entra pela janela, sobre os sons e barulhos 
que vêm da rua com o deslocamento do ar

Duas linhas que se cruzam são traçadas delimitando eixos

Troca-se de lápis para um mais macio, talvez um 4B

Algumas linhas são reforçadas, escurecidas, delimitando contornos

A folha é rotacionada em 45⁰

Algumas outras áreas são escurecidas

O lápis é substituído por um 9B

Áreas são escurecidas uniformemente, outras são preenchidas com linhas radiais, 
hachuras, compondo ossaturas, musculaturas, saliências e reentrâncias quase cranianas

Luz e sombra, claro e escuro que dá relevo ao assoalho de cavidades orais de um perfil 
aleatório

Apontar o lápis. Os lápis.

267 FICACCI, 2007.
268 NETTER, 2008.
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Figura 53 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 53 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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4.4.3  Experimento 03

Papel Layout Branco A3 (90 g/m²) e Lápis com minas de carbono (grafite) macias, com 
dureza 2B, 4B e 6B

Técnica mista

Misto de grafite sobre papel

Uso de sombra e luz a partir do uso de lápis macio sobre papel liso

Tendo áreas com pintura regular e áreas com pintura irregular

Linhas soltas (hachuras, tracejados, traços curvos) e/ou camadas de linhas sobrepostas

Composição de pesos, do peso que exerci com o lápis sobre o papel

Cor-peso-ação

Intensidade de gris derivado de pressão

In-pressões gráficas 

Punção Lombar e Anestesia Extradural (Epidural) [de Frank H. Netter269]

Ao “Meio-dia (a partir de Millet)” [de Van Gogh (1890)270]

Cenas de um filme de aventura [“As Aventuras de Pi”271]

Pausa

O arranjo de flores do campo que estava sobre a mesa

O cheiro de crisântemos que não desgrudam seus olhos de mim

Barulhos e ruídos vindos da rua se fundem à ponta do lápis 

_______________________________________________________

Toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....

Pessoas em suas respectivas sacadas observam, como eu,  a nuvem de fumaça se 
dissipar 

Enredados, capturados pelo calor e pelo cheiro de pólvora 

269 NETTER, 2008.
270 ANDERSON, 1997, p.68.
271 Life of Pi (no Brasil, As Aventuras de Pi) é um filme estadunidense, lançado em 2012, baseado no roman-
ce de 2001 de mesmo nome escrito por Yann Martel. O filme é dirigido por Ang Lee e baseado em um roteiro 
adaptado por David Magee.
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As flores fazem de conta que não estão me vendo, mas estão acompanhando tudo o 
que eu faço/traço

Ligo vogais, circulo pontos, delimito áreas 

Ocupo áreas preenchendo espaços com o lápis

A lápis

Diagramo uma possibilidade de repouso

Dando peso ao traço/cor 

Contraste gris

Obras variadas de Francis Bacon encontradas em um livro272 

Com Deleuze, pensar com a “Lógica da sensação” 273 ajuda a criar outras possibilidades 
do que apenas copiar a flor, o Netter e o Pi. 

272 “Francis Bacon” de Luigi Ficacci (2007);
273 “Francis Bacon – Lógica da sensação”.( Deleuze, 2007a)
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Figura 54 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B, 9B e grafite em barra 9B sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 
mm.

Porto Alegre/RS. Sem título (Ensaios)

Figura 54 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B, 9B e grafite 
em barra 9B sobre papel Layout 90g/m²
 297 X 420 mm.
Porto Alegre/RS. Sem título (Ensaios)
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4.4.4  Experimento 04

Atravessado

O papel “C” à grain, branco A3 (224 g/m²)

Os lápis com minas de carbono macias (grafite) com dureza 2B, 4B, 6B e 9B

Atravessaram

Técnica mista empregando o uso de sombra e luz a partir do uso de lápis com grafite 
macio sobre papel “C” à grain

Atravessou

Linhas de sensação

Linhas de escrita que descrevem sensações 

Atravessantes

Linhas de escritas atravessadas por outras linhas 

Linhas sobre linhas, que cortam linhas, que riscam linhas

Que ligam

Atravessando

Linhas borradas, esfumaçadas, diluídas em 2ml de fluxo dolorido que penetrou no 
desenho e tomou conta, mesmo diante dos demais intercessores274.

274 Imagens variadas do Atlas de Anatomia humana de Frank H. Netter (2008); obras variadas de Francis 
Bacon encontradas no livro “Francis Bacon”, de Luigi Ficacci (2007); livro “Francis Bacon – Lógica da sensação”, de 
Gilles Deleuze (2007a); a sensação de incômodo decorrente de exames laboratoriais e da aplicação de antibiótico 
via injeção intramuscular profunda.
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Figura 55 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B papel Canson C à Grain 224g/m² 297 X 
420 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 55 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite 
em barra 9B papel Canson C à Grain 224g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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4.4.5  Experimento 05

A xícara de porcelana nacional (supostamente fabricada na China) repleta de água 
quente e uma infusão de Jasmim

Testemunha os acontecimentos do entorno ao traçar

Os lápis e o grafitão em revezamento sobre o papel manteiga

Testemunham os acontecimentos do entorno ao traçar

A demarcação na folha inicia como ensaio 

Como registro do que me chama a atenção

Como notas, tópicos de sensações

Sonoras, fisiológicas, visuais, olfativas, gustatórias

Subjetivas

Trabalho silencioso, interrompido por uma conversa, um ruído externo, um zunido de 
um inseto

Pelo sabor amargo

Do digestivo floral que povoa o hálito

Com nuvens de jasmim quente multiplicando-se com a luz

Com os outros275 que testemunham os acontecimentos do entorno ao traçar

A produzir linhas de força a escoar com o 9B 

Contorno.

275 Outros Intercessores: imagens variadas do Atlas de Anatomia humana, de Frank H. Netter (2008); obras 
variadas de Francis Bacon, encontradas no livro “Francis Bacon”, de Luigi Ficacci (2007); livro “Francis Bacon – 
Lógica da sensação”, de Gilles Deleuze (2007a); a intermitência da luz devido a um problema elétrico no prédio; 
Chá Chinês de Jasmim; pessoas falando ao redor.
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Figura 56 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 

Porto Alegre/RS.

Figura 56 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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4.4.6  Experimento 06

O desenho

A desenho

E desenho

Com um pedaço de uma barra de grafite se experimentou-se traçar sinuosamente 

Despretensiosamente

Vou esculpindo o branco do papel Layout

Pontas variadas, minas macias

Raspando, atritando, marcando, delimitando com linhas abstratas

A ocupação que se deu pelo meio

O caminho percorrido se restringiu-se a experimentar rotas, movimentos e linhas que 
se emaranharam pelos meios

Impreciso, incerto, mas sensível

Composição de movimentos pictóricos percorridos com baços, antebraços, ombros, 
tronco, pescoço, cabeça e todo o resto

Não se limitou à mão

Manuseio de cima para baixo compondo com meu olhar viciado

Impassível captura do olhar que modela sem modelo

Mas como fumaça, compõe formas pensadas com276 Giacometti e Bacon

Opera com imagens vistas

Com diferentes níveis de pressão exercida

Sulcando e delineando relevos e texturas sobre o corpo de linhas

Seguindo com cuidado sobre as linhas cinzentas esfumaçáveis 

Ciente de que sob o véu do traçar há o risco de compor uma abstração ou uma figuração

Envolvido, envolto, abandonou-se a Figura corpo flutuando entre véus.

276 Intercessores: imagens variadas de desenhos, pinturas e esculturas de Alberto Giacometti encontradas 
no livro “Giacometti”, organizado por Véronique Wiesinger (2012); obras variadas de Francis Bacon, encontradas 
no livro “Francis Bacon”, de Luigi Ficacci (2007); lvro “Francis Bacon – Lógica da sensação”, de Gilles Deleuze 
(2007a); os desenhos realizados anteriormente para as experimentações dezenhantes
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Figura 57– Anotações feitas simultaneamente à execução da Figura 58 (Ensaios). Janeiro de 2015. Gra-
fite sobre papel – Lápis  4B sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 mm. Porto Alegre/RS

Figura 57– Anotações feitas simultaneamente 
à execução da Figura 58 (Ensaios). Janeiro de 
2015. Grafite sobre papel – Lápis  4B sobre papel 
Layout 90g/m² 297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS



Figura 58 – Sem título (Ensaios)

Janeiro de 2015

Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite em barra 9B sobre papel Layout 90g/m² 297 X 420 
mm. 

Porto Alegre/RS.
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Figura 58 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e grafite 
em barra 9B sobre papel Layout 90g/m² 
297 X 420 mm. 
Porto Alegre/RS.
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4.4.7  Experimento 07

Onde é cima? Baixo? Atrás? Frente? 

De um pedaço, recorte, fragmento de um órgão

Mapeamento de rotas, de posicionamentos

Como o átrio ocupa o papel manteiga

Como larva de inseto

Crisálida

Do lado esquerdo 

Tudo incomoda quando se está sonolento

O fragmento cardíaco de grafite sobre papel pulsa com a intermitência da luz 

A oscilação elétrica interfere, compõe 

O incômodo desterritorializa, distrai 

Mesmo desenhando, pensando com vários [intercessores277]

Só há sono

O átrio esquerdo é massageado com grafitão 9B

Cardiolinhas pulsantes em seu corpotorno

Contorcorpo

Não há posição

Só há linhas.

277  Intercessores: imagens variadas de corações presentes no Atlas de Anatomia humana de Frank H. Ne-
tter (2008); obras variadas de Francis Bacon, encontradas no livro “Francis Bacon”, de Luigi Ficacci (2007); livro 
“Francis Bacon – Lógica da sensação”, de Gilles Deleuze (2007a); a intermitência da luz devido a um problema 
elétrico no prédio; o sono.



Figura 59 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS. 5 
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Linhas missivas – Encontros IV
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Figura 59 – Sem título (Ensaios)
Janeiro de 2015
Grafite sobre papel – Lápis 2B, 4B, 6B e 9B sobre 
papel Manteiga 41g/m² 210 X 297 mm. 
Porto Alegre/RS.
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LINHAS MISSIVAS 

– ENCONTROS IV
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5.1 DE SR. T. PARA SR. EFE

Olá meu caro Sr. Efe, 

Como vai a vida deZenhante?

Inicio pedindo-te desculpas, pois acho que posso ter sido um pouco rude em minha última 
carta! Eu a escrevi tomado pelas forças disparadas em mim por teus desenhos! Acho que 
eu estava tão acostumado com o que é “certinho” e “bonitinho” que ao ver teus desenhos 
acabei saindo daquele estado de torpor. Teu trabalho tem me desacomodado! Tens me 
incomodado! Tens me colocado a pensar coisas diferentes do que eu pensava até então.

Agora, acho que consigo sentir a mudança em teu desenhar, consigo compreender melhor 
tuas colocações, a menção a teus “intercessores” (uma outra forma de pensar, pois antes eu 
só pensava em “inf luências”). Penso que estou começando a entender o que tu tratas como 
Figura corpo. Sem dúvida, os últimos desenhos me parecem melhores que os anteriores. 
Mas ainda me parecem distantes da “ideia que tenho na cabeça”.

O problema de uma “ideia na cabeça” é que eu não sei explicar.

Confesso-te que nestes últimos tempos, depois que começamos a estabelecer contato, tenho 
me permitido experimentar, me deixar levar, traçando algumas linhas a lápis sobre papel, 
tudo ainda muito tímido, mas com espírito aventureiro. Tuas cartas e teus desenhos têm 
sido “intercessores” no meu ensaio de desenhar. Hehehe!

Bem, sigo esperando por novas de tuas linhas deZenhantes. Ainda sinto falta das 
manchas aguadas. Onde estão?

Sigamos traçando...

Abraço, 

T.
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5.2 DE SR. EFE PARA SR. T.

Olá, Sr. T. 

A vida vai bem, sendo desenhada, escrita e traçada em ritmo acelerado em 

um emaranhado de linhas de força!

Não há por que se desculpar, pois não considerei rude nenhuma de tuas 

colocações, até achei engraçadas, me ajudando a pensar outras coisas em 

meu processo de experimentação. Sobre o movimento de te desacomodar, como 

já te falei em outro momento, a troca está sendo recíproca, um incomodando 

o outro! ;-)

E, sobre os desenhos com aguada, eu acabei deixando para retomá-los depois, 

pois, como eu já estava trabalhando com técnicas úmidas bem no início 

de meus experimentos com a criação de Figuras corpo, para criar condições 

diferentes de trabalho optei em retomar primeiro o uso de materiais secos e 

tradicionais no desenho para só então voltar a fazer uso de técnicas úmidas. 

Penso que este movimento seja importante para desacomodar, e assim poder 

criar novas linhas dezenhantes.

Ah! Espero um dia poder ver o que andas traçando! Fiquei curioso!!

Abraço,

Efe.
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5.3 CONSIDERAÇÕES IV

Sr. Efe., assim que enviou 
sua 4ª carta para o Sr. 
T., ficou pensando em/
com tudo que já havia 

se dado com os movimentos 
deste contato, especialmente 
com o que se deu nos espaços 
entre uma carta e outra, entre 
a leitura e a elaboração da 
resposta, entre o receber 
uma nova correspondência 
e o remeter outra carta em 
resposta, entre um desenho 
e outro, entre uma linha e 
outra. Sr. Efe., com medo de ser 
acometido pelo esquecimento, 
de um típico “Branco” (que 
já lhe acometera em outros 
momentos), foi transpor, com 
linhas de escrita, o que havia 
lhe atravessado e costurado 
até aquele instante. Desta vez, 
Sr. Efe não enviou desenhos.
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5.4 LINHAS DEZENHANTES DE UM PROFESSOR-ARTISTA 
E SEUS DEVIRES278

 O pensamento deleuziano, ao valorizar os professores-simulacro por serem “os 
únicos que têm possibilidades de produzir novidades e de levarem a Educação à 
diferença não maldita”, fere o Platonismo e sua diferença relativa sob o jugo do 

Princípio de Identidade279. 

Os educadores-artistas são tomados em segmentos de um devir-simulacro, 
cujas fibras levam de um devir a outros, transformados naquele e que 
atravessam limiares de poderes, saberes, subjetividades. Desse modo, quando 
professores artistas compõem, pintam, estudam, escrevem, pesquisam, 
ensinam, orientam eles têm apenas um único objetivo: desencadear devires. 
Devires que são sempre moleculares, já que devir não é imitar algo, nem 
identificar-se com alguém, tampouco promover relações formais entre 
identidades.280 

O professor-artista-devir-simulacro extrai partículas de tudo aquilo que está em via de 
tornar-se, e com estas partículas se torna outro diferente daquele que era.281 

Assim, devir-simulacro é o próprio processo do desejo de educar. Isto é, a 
partir do educador que é; dos fundamentos; metodologias, pedagogias que 
aprende; de como sabe exercer a profissão; o professor-artista entra na 
zona de vizinhança – que marca o pertencimento a uma mesma molécula, 
independentemente dos sujeitos e das formas – do desejo, ou em sua co-
presença, entre as partículas extraídas do que carrega em si e não mais 
pertencem ao que ele é, ao que possui, a como ensina.282

O professor-artista-hecceidade283 é singular284, é um composto de moléculas e 
partículas em constante relação de movimento e repouso, conjunto de velocidades (latitude 

278 Muito do que compõe este texto foi extraído de anotações feitas por mim (na condição de aluno PEC 
2011/01) a partir do Seminário Avançado: Pintura: uma aprendizagem clariceana entre Bacon e Deleuze, minis-
trado pela professora Paola Zordan em 16/05/2011.
279 Idem, p.22.
280 CORAZZA, 2013, p. 25-26.
281 Idem.
282 CORAZZA, 2013, p. 26.
283 Deleuze nomeia essa vida singular uma hecceidade, termo derivado de haec, ‘esta coisa’, mas que seria 
melhor entender como derivado de ecce, ‘eis aqui’. Eis aqui uma vida! - Os autores advertem no sentido de que o 
termo original do qual deriva hecceidade seria haec, ‘esta coisa’, mas que isso remeteria a uma coisa ou sujeito, 
o que não é o caso de do professor-artista-hecceidade. DELEUZE E GUATTARI, 2012, P.49.
284 “A vida de tal individualidade se apaga em favor da vida singular imanente a um homem que não tem 
mais nome, embora ele não se confunda com nenhum outro. Essência singular, uma vida...” (DELEUZE, 2003, cap. 
62.)
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e longitude), capacidade de afetar e ser afetado285, não tem um ponto de início nem de fim, 
nem origem e nem destino, estando sempre no meio. Não é composto de pontos, mas se 
compõe com linhas que se entrecruzam. E, ao pensar/fazer/compor suas experimentações 
com o desenhar, o professor-artista-deZenhante não se define como uma coisa ou outra, por 
estar no movimento de vir a ser uma multiplicidade de coisas.

Não que um professor se torne um artista, ou que o pedagogo se assemelhe 
a uma artista, ou que um educador seja análogo a um artista, ou vice-versa, 
já que o devir não é metáfora simbólica; e sim que o educador, o professor, 
o pedagogo, e o artista invocam uma zona objetiva de incerteza, comum e 
indiscernível, na qual não se pode dizer onde passam as fronteiras de uns e 
de outros.286

 

Tendo sua vida como uma sucessão de provas de turfe, como corridas a cavalo em 
meio competições e apostas, o professor-artista-jóquei cavalga as linhas e com as linhas que 
compõem sua vida, linhas do desenhar, linhas do escrever, linhas de escrita, linhas deZenhantes. 
Experimenta modos de desenhar/escrever, compondo com o que já se sabe, inventando com 
os acidentes, fazendo manipulações com o acaso, tornando úteis os acidentes. Capta forças 
ao desmontar modelos prontos, movimentando-se com os intercessores produzidos com tudo 
aquilo que desenha-lê-escreve-vê-ouve-sente, produzindo uma pesquisa do Acontecimento, 
que, por ser “amante dos encontros, a cada vez em que é exercida, [...] estabelece diferentes 
relações entre os elementos e compõe geografias inéditas [...]287”.

Quando se pretende fazer um desenho, mesmo que a ação do desenhar não esteja 
motivada por nenhuma imagem pictural dada, ao se pensar em desenhar, um infinito de 
possibilidades invade o pensamento. Assim, por mais que a folha de papel escolhida como 
superfície de registros deZenhantes seja branca, limpa e/ou vazia de qualquer outro registro 
gráfico, de certo modo ela também se encontra tomada por possibilidades dadas288. Mesmo 
modificando a posição da folha tais imagens permanecem lá, esperando ser contornadas, 
salientadas, destacadas no papel. Desta forma, mesmo que haja a escolha de uma posição da 
folha, o professor-artista-deZenhante-mergulhador sabe que isso não muda nada, sabe que 
tal escolha vem apenas como forma de ganhar tempo, enquanto pensa em como penetrar 
na folha para raspar os clichês que a dominam. Mas decide se jogar, pois não há a melhor 
opção, nem a melhor forma, muito menos a verdadeira, quiçá a maneira errada de adentrar 
no desenhar. 

285 “Há um modo de individuação muito diferente daquele de uma pessoa, um sujeito, uma coisa ou uma 
substância. Nós lhe reservamos o nome de hecceidade. Uma estação do ano, um inverno, um verão, uma hora, 
uma data possuem uma individualidade perfeita e que não carece de nada, ainda que ela não se confunda com 
aquela de uma coisa ou sujeito. São hecceidades, no sentido de que tudo nela é relação de movimento e de re-
pouso entre moléculas ou partículas, poder de afetar e de ser afetado.” (DELEUZE E GUATTARI, 2012, P.49.)
286 CORAZZA, 2012a, p.23.
287 CORAZZA, 2013, p. 39.
288 “O pintor tem várias coisas na cabeça, ao seu redor, ou no ateliê. Ora, tudo o que ele tem na cabeça ou 
ao seu redor já está na tela, mais ou menos virtualmente, mais ou menos atualmente, antes que ele comece o 
trabalho. Tudo isso está presente na tela sob a forma de imagens, atuais ou virtuais.” (DELEUZE, 2007a, p.91.)
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Em um mergulho exploratório289 são encontradas na superfície da folha algumas 
pequenas manchas, pontos, riscos decorrentes de manipulações anteriores do bloco onde 
a folha se encontrava. São pequenos respingos de tinta nanquim, riscos e possíveis marcas 
decorrentes do atrito com outros materiais em virtude da movimentação e acomodação do 
bloco. São “dados figurativos290”, elementos a que o professor-artista-escalador poderia se 
agarrar para começar a fazer um trabalho preparatório para não se deixar levar pela correnteza 
dos “clichês psíquicos assim como clichês físicos, percepções já prontas, lembranças, 
fantasmas291”.  E, como desenhar decorre do próprio fazer, havendo a possibilidade de ser livre 
ou de se fixar em um ponto, na tentativa de resistir às imagens prontas, foi tomada a iniciativa 
de tornar ainda mais visíveis tais dados figurativos, circulando-os, ignorando o fato de que eles 
poderiam atrapalhar, mas os incorporando-os, assumindo-os como parte do processo. 

Por mais que o professor-artista-tecelão estivesse pensando com os intercessores na 
criação de uma Figura corpo, não havia em seu pensamento uma imagem pronta, havia várias 
imagens prontas! E, diante desta variedade de imagens moventes, não havia o interesse em 
se fixar apenas em uma delas, pois seu interesse maior estava em tecer possibilidades que 
fossem potentes para a composição de uma Figura nova, ainda não pensada, uma Figura que 
se compões fazendo uso de “uma idéia mais ou menos precisa do que quer fazer, e essa idéia 
pré-pictural é suficiente para tornar as probabilidades desiguais.” 292 

Mas para não cair na tentação de contornar uma das tantas imagens prontas, acabando 
por engendrar clichês, o professor-artista-fiandeiro usou dados pré-picturais para fiar linhas 
de acaso com as quais costurou cada elemento circulado dentre os que se encontravam mais 
próximos às extremidades da folha de papel, e com estas mesmas linhas de acaso também 
foram ligados, por meio de alinhavos a lápis, os centros de cada um dos demais círculos, ligando 
um círculo a outro, que terminavam atravessados por uma linha quase reta293, ligando a folha 
de uma extremidade a outra. E esta teia irregular, composta por marcas acidentais, definidas 
como “ao acaso294” por designar um tipo de escolha ou de ação não passível de definições 
probabilísticas, compunha rotas, caminhos e direções a serem ampliadas, percorridas, 
substituídas ou ignoradas, feitas não somente de segmentos retos e sinuosos, como também de 
linhas de escrita irregulares, feitas com palavras soltas, e/ou frases ocupando áreas aleatórias 

289 “Em suma, é preciso definir todos esses “dados” que estão sobre a tela antes que o pintor comece seu 
trabalho. E entre tais dados, uns são obstáculos, uns uma ajuda, ou mesmo os efeitos de um trabalho preparató-
rio”. (DELEUZE, 2007a, p.91.)
290 “[...] dados figurativos são muito mais complexos do que poderíamos ter pensado antes. Sem dúvida são 
maneiras de ver: quanto a isto, são reproduções, são representações, ilustrativas ou narrativas (fotos, diários). 
Mas já vale notar que elas podem operar de duas maneiras; por semelhança ou por convenção, por analogia ou 
por código.” (Idem, p.95.)
291 Idem, p.91-92.
292 Idem, 2007a, p.97.
293 “Não há linha reta, nem nas coisas nem na linguagem.” (DELEUZE, 1997, p.12.)
294 “Essas marcas são acidentais, “ao acaso”; mas vê-se que a mesma palavra acaso de modo algum designa 
probabilidades, designa agora um tipo de escolha ou de ação sem probabilidade. Pode-se dizer que essas marcas 
são não representativas, justamente porque dependem do ato ao acaso e nada exprimem que se refira à imagem 
visual: elas só dizem respeito à mão do pintor.” (DELEUZE, 2007a, p.98.)
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da tessitura em composição. 
Tais escritas foram motivadas pelo som da explosão que veio da rua, pelo susto devido 

ao estrondo que fez com que fosse traçado um risco inesperado decorrente de um espasmo 
muscular. Foram motivadas pelo perfume dos crisântemos no arranjo sobre a mesa, que 
fisgou o professor-artista-farejador a observar algumas das flores que pareciam pedir para ser 
desenhadas, mas que tiveram apenas duas de suas formas esboçadas. Há, aí, inscrições que se 
inspiraram na pintura de Van Gogh295, onde a palavra “repouso” e outras palavras relativas ao 
termo ajudaram a pensar em imagens de figuras deitadas que, somadas a algumas cenas do 
filme que passava na TV, desencadearam a produção de imagens de corpos à deriva. 

Tamanhas foram as forças advindas dos pensamentos sobre “repouso” e “deriva” que, 
capturado pelo filme, o professor-artista-náufrago abandonou o desenho à deriva sobre a 
mesa da sala e foi repousar em frente à TV. E o desenho só foi resgatado horas mais tarde – na 
manhã do dia seguinte – , sendo retomado em outro ambiente. Agora navegava sobre a cama 
do quarto, em ambiente climatizado, pois o calor tropical que fazia no local onde estava antes 
não permitiria que aí lhe fosse dada continuidade.

O desenho é retomado enquanto composição de um trabalho preparatório, de uma 
abstração investigativa que precede o surgimento da Figura, se expandindo-se e criando novas 
possibilidades de expansão, e também delimitando a área onde o desenho poderá prevalecer. 
Até que chega o momento em que a “probabilidade desigual quase se torna uma certeza296”, 
fazendo com que o professor-artista-vidente consega vislumbrar, de modo turvo em meio ao 
conjunto de linhas e procedimentos traçados, “soluções imprecisas297”.

O professor-artista-marinheiro, para trazer à tona a Figura corpo, circulou e sublinhou 
as palavras que de alguma forma estabeleciam relação com a ideia de corpo, por perceber que 
ainda precisava de linhas para compor sua rede de pesca. O professor-artista-pescador opta 
por vir preenchendo as áreas formadas em torno à figura, assim como os golfinhos fazem em 
suas buscas por alimento. Sua estratégia de pesca é vir cercando a Figura, para que não escape 
como figuração, sabendo que mesmo assim tal risco298 é inerente à ação. Então traçou novas 
linhas, ligando as palavras destacadas, de modo que dentro da área traçada de sua rede as 
formas de uma Figura corpo começaram a estabelecer uma sutil semelhança com um corpo 
deitado desenhado por Netter299.

295 Quadro intitulado“Meio-dia (a partir de Millet)”, de Van Gogh (1890). ANDERSON, 1997, p.68.
296 DELEUZE, 2007a, p.97.
297 Idem, p.96.
298 “Corre o risco, se atirar no impensado, é um tipo de rito iniciático que envolve passagens, mortes, renas-
cimentos, processos maquínicos que se repetem, mas nunca se reproduzem do mesmo modo.” (TADEU; CORAZ-
ZA; ZORDAN, 2004, p. 122-123.)
299 NETTER, 2008, p. 163.
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Figura 60 – (detalhe) Punção Lombar e Anestesia Extradural (Epidural). Prancha 163 Medula Espinhal
Fonte: NETTER, 2008, p. 163.

[...] de repente as linhas que eu tinha desenhado sugeriram uma coisa muito 
diferente, e desta sugestão brotou o quadro. Não tinha intenção de pintá-lo; 
nunca pensei nele daquela maneira. Foi como se uma coisa, aparecida aci-
dentalmente, tivesse ficado debaixo de outra que também por acaso veio 
logo depois.300  

Ao preencher o entorno, a Figura surge isolada no contorno301. O uso de sombra e luz,  
proporcionando relevos, texturas, volumes e profundidade, foi feito como modo de dar ritmo 
por meio da sensação. E a pintura/preenchimento é alternada com o traçar de outras linhas 
que preenchem parte da área onde a Figura corpo se compõe, como as linhas disparadas pela 
imagem de cristas ilíacas advindas da ilustração de uma punção lombar302.  Mas é também 
neste mesmo instante que o professor-artista-pesquisador questiona: como não transformar 
aquilo que está sendo desenhado em um clichê? 

Para romper com a iminente figuração, criando possibilidades para trazer à tona a 
Figura, é retoma-se o traçar de linhas não representativas, “marcas livres303”, que possam 
compor disparadores do improvável304. Faz-se o que não se pensaria em fazer, mais uma vez 

300 Francis Bacon em conversa com David Sylvester. SYLVESTER, 2007, p. 11.
301 “Dados os três elementos de base, Estrutura, Figura e Contorno, um primeiro movimento (“tensão”) vai 
da estrutura à Figura. A estrutura se apresenta então como uma grande superfície plana, mas que vai se enrolar 
como um cilindro no contorno; o contorno se apresenta então como um isolante, redondo, oval, barra ou sistema 
de barras; e a Figura está isolada no contorno, é um mundo completamente fechado. Mas eis que um segundo 
movimento, uma segunda tensão vai da Figura à estrutura material: o contorno muda, torna-se semi-esfera da 
pia ou do guarda-chuva, espessura do espelho, agindo como um deformador; a Figura se contrai, ou se dilata, 
para passar por um buraco ou para o espelho; ela experimenta um devir-animal extraordinário numa série de 
deformações gritantes; e tende a juntar-se à grande superfície plana, a dissipar-se na estrutura, com um ultimo 
sorriso, por intermédio do contorno que nem age mais como deformador, mas como uma cortina na qual a Figura 
é coberta ao infinito.” (DELEUZE, 2007a, p.39-40.)
302 NETTER, 2008, p. 163.
303 DELEUZE, 2007a, p.97.
304 “[...] dar uma chance à figuração, que é o próprio improvável.” (Ibidem.)
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jogando no acaso. Experimenta-se trocar o material usado para desenhar, modificando a forma 
como segura o lápis para perder a precisão do traço. Cria-se um jogo combinatório – uma 
roleta russa, onde a cada acionar do gatilho, ao encontrar o tambor vazio, novamente se gira o 
tambor para um novo disparo –, experimentando a criação de dados que não são passíveis de 
previsões probabilísticas, evitando movimentos miméticos. Tira-se o pensamento das imagens 
prontas, mas ele é colocado a pensar em como produzir imagens que não estão lá, a pensar 
em como produzir imagens com os elementos que podem vir a compor novas imagens. Pensa-
se sobre como resistir às imagens que estão prontas, sobre como “[...] lutar contra o clichê de 
cabeça de hidra [...]305”?

E o professor-artista-titereiro306, conforme vai desenhando, no transcorrer das 
composições de formas que vão ganhando volume com os efeitos de luz e sombra, também 
vai simultaneamente manipulando o acaso e utilizando os acidentes307, traçando linhas de 
fuga, acontecimentos que para olhos leigos – aqueles que não conseguem enxergar nada além 
do que é figuração, do que é certo, bonito e perfeito – não serviriam para nada, não passariam 
de linhas de morte308.  

[...] por isso, só servem para serem utilizadas, reutilizadas pela mão do pintor, 
que vai se servir delas para extrair a imagem visual do clichê nascente. Ele 
se servirá das marcas manuais para fazer a Figura da imagem visual. Do 
princípio ao fim, o acidente, o acaso nesse segundo sentido, terá sido ato, 
escolha, um determinado tipo de ato e de escolha. O acaso segundo Bacon, 
não é separável de uma possibilidade de utilização. É o acaso manipulado, 
diferente das probabilidades concebidas ou vistas.309

Ao entrar no desenhar, sabendo como se valer dos acasos e probabilidades, o professor-
artista-(N-1) sabe como usar o clichê sem se fixar a ele, sabe subtrair o único, sabe o que 
quer fazer, “mas o que salva é que ele não sabe como conseguir, não sabe como fazer o que 
quer310”. Pois é este “não saber” que possibilita a criação de condições para a experimentação: 
não se sabe nunca como a Figura pode ser criada, mas sabe-se que pode ser criada. Mas, por 
outro lado, mesmo que seu trabalho seja composto por uma grande luta em fazer a Figura 
se sobressair ao figurativo, o professor-artista-Sumotori311 sabe que alguma coisa ilustrativa/
figurativa sempre escapa, tocando o solo ou saindo da arena, em uma luta onde o adversário 
não é morto. A Figura se sobressai mediante a presença da figuração, por não poder eliminá-
la por completo, pois, se a figuração fosse totalmente eliminada, a Figura corpo se tornaria 

305 DELEUZE, 2007a, p.92.
306 Titereiro ou Titeriteiro é aquele que lida, manipula, move os fantoches (marionetes). Ele movimenta o 
fantoche, ou os objetos inanimados de modo geral.
307 “só existe acaso manipulado e acidente utilizado”. (DELEUZE, 2007a, p.92.)
308 “[...] com efeito, as marcas manuais podem muito bem não se realizar e estragar definitivamente o 
quadro. Mas se há uma chance, é porque funcionam, arrancando o conjunto visual pré-pictural de seu estado 
figurativo para constituir a Figura, finalmente pictural.” (Idem, p.100.)
309 Idem, p.98.
310 Idem, p.100.
311 Praticante de luta competitiva de contato (Sumô) na qual o lutador tenta forçar outro lutador para fora 
de um ringue circular ou a tocar o solo com qualquer parte do corpo que não as solas dos pés.
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simplesmente uma Figura abstrata312.
E fazendo uso desta necessidade de fuga o professor-artista-encanador opera com 

duas figurações: a conservada e a reencontrada – que não são “da mesma natureza313”. A 
primeira é “pré-pictural: [...] está na tela e na cabeça do pintor, naquilo que o pintor quer fazer, 
antes que o pintor comece, clichês e probabilidades. E esse primeiro figurativo não pode ser 
eliminado completamente, dele sempre se conserva alguma coisa.”314.  E a segunda forma de 
figuração é aquela “que o pintor obtém, dessa vez como resultado da Figura, como efeito do 
ato pictural. Pois a pura presença da Figura é a restituição de uma representação, a recriação 
de uma Figuração”315 (é um corpo nu deitado de costas em uma possível posição fetal, com os 
pés próximos e a cabeça reclinada).

Produziu-se entre as duas um salto, uma deformação, o surgimento da Figura 
no próprio lugar, o ato pictural. Entre aquilo que o pintor quer fazer e o 
que ele faz houve necessariamente um como, “como fazer”. Um conjunto 
visual provável (primeira figuração) foi desorganizado, deformado por 
traços manuais livres, que, reintroduzidos no conjunto, vão tornar a Figura 
visual improvável (segunda figuração). O ato de pintar é a unidade desses 
traços manuais livres e de sua reação, de sua reintrodução no conjunto 
visual. Passando por esses traços, a figuração reencontrada, recriada, não se 
assemelha à figuração inicial.316

Para o professor-artista-jogador criar é jogar, e é um jogo sem final preestabelecido, 
sem regras definidas, pois para cada jogo novas regras são criadas e desfeitas, exigindo de seu 
jogador, para poder lutar “contra o clichê [...] muita astúcia, obstinação e prudência: tarefa 
perpetuamente recomeçada a cada quadro.317” Talvez a única regra seja a experimentação, 
cuja fórmula seja como “assemelhar, mas por meios acidentais, e não semelhantes318”, 
experimentada a cada jogada, a cada traço, a cada linha, de modo que o final deste jogo acaba 
sendo o seu abandono por parte do professor-artista-criador, e isto pode acontecer quando a 
Figura criada conseguir estabelecer seu ritmo, pois “[...] até mesmo quando o corpo se dissipa, 
permanece ainda contraído pelas forças que o engolem para devolvê-lo ao entorno. O ritmo 
é a coexistência de todos os movimentos no quadro319”. Pois se o jogo não for abandonado, o 
professor-artista-matemático sabe que não há um fim para o traçar de linhas deZenhantes que 
não seja o iniciar uma nova linha.

Atravessado, era assim que o professor-artista-surfista se sentia. E deste modo deu -se 
o seu desenhar, no entre, no entre as coisas que o atravessavam. Ele não se preocupou com 
a origem ou com o fim, pois quando se começa a traçar as linhas, mesmo que aleatórias ou 

312 DELEUZE, 2007a, p.100.
313 Idem, p.101.
314 Idem, p.100.
315 Idem, p.100-101.
316 Idem, p.101.
317 Idem, p.100.
318 Ibidem.
319 Idem, p.41. 
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desencontradas, linhas de escrita, anotações pré-picturais, se está, de certo modo, criando 
condições para se colocar em órbita320, criando seu espaço ao entrar no movimento dos 
fluxos e forças que o atravessam, posicionando-se no entre.  E aí o desenhar não se define 
a partir de um ponto de alavanca, de um marco inicial que defina que o desenhar sempre 
iniciará do mesmo modo e no mesmo local e que é a partir dali, do ponto de apoio ou fonte 
de movimento, que o desenho será composto. Ao menos, não é o que acontece na criação de 
Figuras corpo. Para criar tais Figuras não se acompanha o movimento de um vizinho, pois é 
necessário “fazer seu próprio movimento321”. E cada movimento, assim como cada onda, assim 
como cada desenho, é único. 

Trata-se de um desenhar que surfa nas ondas das experimentações, dos fluxos de 
manchas, riscos, borrões despretensiosos. Surfa, movimentando-se com o que poderia ser 
erro, considerado erro ou acidente de percurso, manchas criadas ou ocorridas. O desenhar, aí,  
se dará com o ir e vir dos movimentos que dão força aos fluxos de linhas deZenhantes.  

Fazer um desenho pode ser algo violento, compreendendo embates que acontecerão 
por todo o desenhar. Iniciá-lo pode exigir um significativo consumo de energia, pois a superfície 
a ser desenhada também é o ringue onde “os dados figurativos e probabilísticos que ocupam e 
pré-ocupam a tela322” compõem uma barreira a ser vencida.

Então, para poder iniciar o combate, o professor-artista-capoeira realiza movimentos 
como em um trabalho preparatório que precede o ato de desenhar, traçando linhas de 
escrita compostas pelas sensações que o atravessam, disparadas por acontecimentos do 
entorno e do momento. O desenhar então (assim como pintar) se define por fazer “traços-
linhas323”, “manchas-cor324”, marcações, mesmo que sejam quase como esboços. São ações 
que se dão devido à suposição da preexistência “na tela (como também na cabeça do pintor) 
de dados figurativos, mais ou menos virtuais, mais ou menos atuais. São esses dados que 
serão demarcados, ou então limpos, varridos, amarrotados, ou ainda recobertos pelo ato de 
pintar.325”. Trata-se de um trabalho silencioso e, por vezes, invisível, um diagrama composto de 
possibilidades e de fatos pré-picturais, que se manifesta quase como uma catástrofe nos dados 
que ocupam a área a ser desenhada, que precisa ser controlado, permanecendo limitado para 
que não destrua tudo. 

É o nascimento de outro mundo. Pois essas marcas, traços, são irracionais, 
involuntários, acidentais, livres, ao acaso. Eles são não representativos, 
não ilustrativos, não narrativos. Mas nem por isso são significativos ou 
significantes: são traços assignificantes. São traços de sensação, mas de 
sensações confusas (as sensações confusas que se traz consigo ao nascer, 

320 “Inserção numa onda preexistente. Já não é uma origem enquanto ponto de partida, mas uma maneira 
de colocação em órbita. O fundamental é como se fazer aceitar pelo movimento de uma grande vaga, de uma 
coluna de ar ascendente, “chegar entre” em vez de ser origem de um esforço.” (DELEUZE, 1992a, p. 151.) 
321 Idem, p. 156.
322 DELEUZE, 2007a, p.102.
323 Ibidem.
324 Ibidem.
325 Ibidem.
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dizia Cézanne). E são sobretudo traços manuais.326

Nesse emaranhado de linhas de força, onde se dá um traçado de marcas manuais 
caóticas, “conjunto operatório de linhas e zonas, de traços e manchas assignificantes e 
não representativos327”, nada se vê, nada se representa, mas algo se apresenta repleto de 
possibilidades tanto de Figuras quanto de figuração, tendo por função sugerir.

Composta por linhas nômades, linhas geométricas e linhas abstratas em que o professor-
artista-fuzileiro não consegue ficar por muito tempo, há aí uma zona de conflito, e não se tem 
como habitar o caos. Há uma zona de passagem que pode se tornar inoperante ou mortal caso 
seja sobrecarregada ou se não souber como deixá-la. Modelador ou matriz de modulação328 
que possui linguagem analógica ao liberar dimensões de cor, plano (profundidade/volume) 
corpo, por meio de sua ordem manual involuntária. Produzindo estímulos e aberturas a 
“domínios sensíveis329”.

E estes domínios estes que se mesclam e se fundem com o que se pensou com os 
intercessores, ajudando, por exemplo, a modelar cabeças que surgem da tensão330 deste caos 
não figurativo. Exprimem, sequencialmente ritmo ao salvar o contorno, não desaparecendo 
com todos os dados figurativos, mas, sobretudo, fazendo surgir a Figura como nova figuração.

Há, aí, um emaranhado de traços-manchas, rastros de gestos assignificantes, sugestão 
do espontâneo, marcas pictóricas decorrentes da manipulação do acaso331, inesperado 
acidente intencional. Impreciso, incerto, porém sensível. 

O professor-artista-nômade, por não precisar se fixar em um único local, experimentou 
outro caminho, traçou uma nova rota, inverteu movimentos, traçando linhas abstratas para 
compor suas linhas de escrita. Pensando com os intercessores o tempo todo, optou por não 
começar escrevendo, pois sentiu que suas palavras viriam apenas como ilustrações narrativas, 
o que poderia invadir toda folha e corroer qualquer Figura iminente, ou que figurações no corpo 
de palavras pudessem se tornar âncoras, que se mantivesse as possíveis Figuras soterradas 
pelas figurações.

Com Giacometti, o professor-artista-patinador deslizou sobre a folha 
despretensiosamente. Sentiu o ritmo e fluência de seu gesto, escorreu pela folha, compondo 
um rastro diagramático, controlando-se para não escorregar, equilibrando-se sobre um pedaço 
de grafite em barra. 

E quando decidiu parar um pouco, pensou ter fracassado ao ver que de seu rastro 

326 DELEUZE, 2007a, p.103.
327 DELEUZE, 2007a, p.104.
328 Modelador é pensado com o que foi extraído de anotações feitas por mim (na condição de aluno PEC 
2011/01) a partir do Seminário Avançado: Pintura: uma aprendizagem clariceana entre Bacon e Deleuze, minis-
trado pela professora Paola Zordan em 30/05/2011.
329 DELEUZE, 2007a, p.104.
330 “a tensão é aquilo que interioriza no visual o movimento manual que descreve a forma e as forças invi-
síveis que a determinam.” Idem, p.106.
331 “a criação é um movimento que surge na confluência das ações da tendência e do acaso.”  (OSTROWER 
apud SALLES, 2004, p.33.)
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pareciam emergir imagens prontas. Mas, antes mesmo que tais imagens fizessem de seus 
rastros um porto seguro, o professor-artista-defumador voltou a soprar suas linhas cinzentas 
esfumaçáveis sobre as linhas-trilhas deixadas até ali. E como o perfume, que não precisa ser 
visto ou tocado para ser sentido, uma possibilidade de Figura332 reverberou dentre as linhas 
sinuosas.

Isso seria obra do acaso? Talvez alguém dissesse que não, porque acaba 
tornando-se um processo seletivo que começa com uma coisa imprevista 
selecionada para ser preservada. A pessoa, é claro, procura conservar a 
vitalidade do imprevisto, mas preservando também a continuidade.333

Ignorando totalmente “uma relação de mimesis entre o espaço da tela e o espaço do 
real334”, o professor-artista-sommelier335 consegue degustar as moléculas de força que sugeriam 
as notas de uma Figura próxima. São notas de sabor inebriante, que fazem com que as atenções 
despertas se movimentem, voltadas sobre quem desenha e seus intercessores, assim como se 
voltando, simultaneamente, sobre tudo que está sendo composto com o desenhar336. Toda a 
sensação é corpo. “A cor está no corpo, a sensação está no corpo, e não no ar. A sensação é 
o que é pintado. O que está pintado no quadro é o corpo, não enquanto representado como 
objeto, mas enquanto vivido como experimentando determinada sensação [...]337”.

E o professor-artista-escultor não se fixa em um modelo, embora atravessado por 
imagens de trabalhos de Francis Bacon e de Giacometti, mas opera com imagens vistas. 
Com variados níveis de pressão exercida com lápis, sulcou e delineou relevos e texturas 
sobre o composto de linhas, tomando o cuidado para que seus movimentos e gestos não 
comprometessem a Figura, pois sabia que sob seu traçar havia o risco de compor uma 
abstração ou uma figuração.

Porque esta imagem é como equilibrar-se numa corda tensionada entre 
aquilo que se costuma chamar de pintura figurativa e aquilo que é abstração. 
Está na fronteira da abstração, mas na verdade nada tem a ver com ela. É 
uma tentativa para fazer com que a coisa figurativa atinja o sistema nervoso 
de uma maneira mais violenta, mais penetrante.338 

A Figura é criada e não recriada, pois ela devém de um fluxo transitório que está no 

332 “A Figura é a forma sensível referida à sensação; ela age imediatamente sobre o sistema nervoso, que é 
carne, enquanto a Forma abstrata se dirige ao cérebro e age por intermédio do cérebro, mais próximo do osso.” 
(DELEUZE, 2007a, p.42.)
333 SYLVESTER, 2007, p. 16-17.
334 CARVALHO, 2007, p.23.
335 Profissional especializado em conhecer os vinhos.
336 “A sensação tem um lado voltado para o sujeito (o sistema nervoso, o movimento vital, o “instinto”, o 
“temperamento”, todo um vocabulário comum ao Naturalismo e a Cézanne) e um lado voltado para o objeto (“o 
fato”, o lugar, o acontecimento). Ou melhor, ela não possui lados; ela é as duas coisas indissoluvelmente, é ser-
no-mundo, como dizem os fenomenólogos: ao mesmo tempo eu me torno na sensação e alguma coisa acontece 
pela sensação, um pelo outro, um no outro. Em última análise, é o mesmo corpo que dá e recebe a sensação, que 
é tanto objeto quanto sujeito.” (DELEUZE, 2007a, p.42.)
337 Idem, p.43.
338 SYLVESTER, 2007, p. 12.
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papel e também por toda parte339. A Figura de sensação é um aglutinado de forças que vão 
sugerindo caminhos por onde ela possa ser criada (embora muitas vezes as coisas aconteçam 
como se tal Figura sempre estivesse ali, apenas esperando para ser revelada). Mas o professor-
artista-cético não acredita nesta preexistência como se tudo já existisse e estivesse à espera 
de ser descoberto: ele acredita no que ele cria e no que ele consegue sentir. Pois, se tudo já 
existisse pronto, não haveria Figuras, apenas figurações340, já que cada sensação, cada Figura, 
cada desenho é único e é movente.

Cada sensação está em diversos níveis, em diferentes ordens ou em vários 
domínios. De modo que não há sensações de diferentes ordens, mas diferentes 
ordens de uma mesma sensação. É próprio da sensação envolver uma 
diferença de nível constitutiva, uma pluralidade de domínios constituintes. 
Toda sensação, e toda Figura, já é sensação “acumulada”, “coagulada”, como 
em uma figura de calcário.341

Trata-se de um bloco de sensações342 criado a partir da composição de forças e de 
materiais (os papéis, lápis, grafites, etc.) que irão variar de acordo com o trabalho em 
questão.343 A Figura corpo que mesmo não estando saturada de linhas-manchas-riscos não 
pode ter sua composição tomada como de fácil execução, pois mesmo diante de sua possível 
simplicidade o professor-artista-selvagem precisou “renunciar ao horror ou à figuração 
primária344”, recorrendo em alguns momentos a ações instintivas, como forma de evitar 
recorrer à experiência. 

Seu poder de sugerir algo que não está ali: a Figura corpo surge na elasticidade de seus 
movimentos, de um constante vir a ser cabeça, vir a ser colo, vir a ser braço, vir a ser seio, vir 
a ser coxa, vir a ser nádegas, simultaneamente na elasticidade de também sugerir abstrações 

339 “O transitório está por toda a parte, nada jamais pode ser recapturado. Contudo, o simples pensar de 
uma ocorrência significa a tentativa de sua recaptura, pois a nossa consciência do acontecido o impele para o 
passado.” (Idem, p. 19.)
340  “[...] a forma referida à sensação (Figura) é o contrário da forma referida a um objeto que ela deveria 
representar (figuração). Segundo a expressão de Valéry, a sensação é o que se transmite diretamente, evitando o 
desvio ou o tédio de uma história a ser contada.” (DELEUZE, 2007a, p.43.)
341 Idem, p.44.
342 “O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos 
e afectos. Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado daqueles que os experimentam; 
os afectos não são mais sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. 
As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na 
ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo 
das palavras, é ele próprio um composto de perceptos e de afectos. A obra de arte é um ser de sensação, e nada 
mais: ela existe em si.” (DELEUZE, 1992b, p.193-194.)
343 “[...] a arte, para Deleuze e Guattari, é aquilo que tem, por excelência, um poder de conservar. Conser-
var o que? Os blocos de sensações que cria de acordo com uma determinada composição de materiais e forças, 
materiais que variam de acordo com a obra em questão (uma tela, um romance, um filme e assim por diante). 
Para ser efetivamente uma obra de arte, um tal composto, um tal bloco de sensações deve ser capaz de se sus-
tentar por si mesmo, o que significa que deve ser capaz de se conservar como bloco de sensações, mas implica 
igualmente na invenção de procedimentos que criam consistência entre os elementos ligados no composto e que 
sirvam à invenção de afectos e perceptos, ou seja, novas maneiras de perceber e de sentir que ultrapassam o 
percebido e o sentido, ou seja, a dimensão subjetiva da percepção e da afecção.” (SILVA, 2014, p. 148.)
344 DELEUZE, 2007a, p.45.
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de linhas, traços e manchas. Estas não foram traçadas com a intenção de representar partes 
do corpo, mas mesmo assim forças invisíveis parecem impor estas sugestões figurativas, 
impondo ritmo e movimento, de acordo com os níveis de sensação345. A Figura pulsante346, 
tem uma potência de ritmo que pode ser sentida além dos sentidos, reverberando de modo 
não racional e nem cerebral347.

Desenhar é se colocar no movimento de ensaiar a criação de imagens, independentemente 
de serem figurativas ou não. O professor-artista-atleta sabe que, ao se colocar no exercício 
de desenhar, não importando que desenho venha a se constituir, tal exercício o coloca no 
movimento de pensar com todos os seus intercessores do momento. E ele sabe também que a 
ação de desenhar o está compondo para todas as ações seguintes, pois, por mais que se tente, 
um desenho nunca será feito igual ao outro, uma vez que não será pensado/feito da mesma 
maneira, não será atravessado pelos mesmos intercessores, não será disparado com a mesma 
força pelo mesmo disparador, pois já não será a mesma pessoa que o desenha.

Cada desenho se compõe como porção de linhas “de força, de vetores, de relações 
diferenciais348” e de sensações em dose singular. No desenhar se cria novas linhas de força que 
podem compor o desenhar seguinte. E ensaiar é criar espaço para experimentar, criando-se 
condições para produzir diferença.

É no ensaiar que o professor-artista-cartógrafo compõe seus mapas de rotas nômades, 
com linhas-trilhas percorridas em diferentes situações e de diferentes maneiras, traçando 
“mapas virtuais dos currículos, projetos político-pedagógicos, em extensão e intensão, os 
quais remetem uns aos outros;”349 guiando-se por rotas criadas ao acaso, com os encontros 
inesperados, com as paisagens conhecidas, com os acidentes de percurso, em percursos em 
transformação. 

Ensaiar é se abrir para a noção de multiplicidade, é criar condições para se modificar, 
para diferir, mudar de natureza, diferenciar350 de si mesmo, pois “sem multiplicidade 
(heterogênea) não haveria criação, invenção, produção do novo e do imprevisível.351” Ensaiar 
é criar condições para que o processo de criação possa constantemente se renovar. 

É preciso que o processo (e não a “coisa” criada, não o seu resultado, 
não o seu produto) se repita incessantemente. É preciso voltar, retornar 
(Nietszche) sempre ao início do processo; é preciso que a diferença continue, 
renovadamente, sua ação produtora e produtiva. O ciclo da diferença deve 
retomar incessantemente, incansavelmente, seu trabalho, seu movimento. 
Em outras palavras, é preciso que ele se repita sem parar, é preciso que haja 

345 “Em suma, não é o movimento que explica os níveis de sensação; são os níveis de sensação que explicam 
o que subsiste de movimento.” (DELEUZE, 2007a, p.48.)
346 “[...] é a relação do ritmo com a sensação, que coloca em cada sensação os níveis ou os domínios pelos 
quais ela passa. E esse ritmo percorre um quadro como percorre uma música. É diástole-sístole: o mundo que me 
pega fechando-se sobre mim, o eu que se abre para o mundo e também o abre.” Idem, p.50.
347  “Uma “lógica dos sentidos”, dizia Cézanne, não racional, não cerebral.” Ibidem..
348 TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, p. 136.
349 CORAZZA, 2013, p.20.
350 “É esse diferenciar-se de si mesma que está no centro do processo de produção do novo. Sem diferen-
ciação , não existe criação.” (TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, p. 139.)
351 TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, p. 138.
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repetição.352 

Inspirado com seus intercessores, o professor-artista-artista, ao desenhar, vai 
experimentando novas formas de compor Figuras corpo. E mesmo que as inspirações venham 
de locais próximos e/ou semelhantes, ou, ainda, que seus pensamentos sejam compostos com 
os mesmos intercessores, por não estar em busca de desenhos verdadeiros, nem daquele ou 
deste desenhar, o professor sempre cria Figuras novas. E um desenho se torna intercessor para 
a criação do desenho seguinte. Mesmo que a imagem do átrio do coração seja representada 
por traços, o desenho não representa o átrio, não é um coração, mas é corpo. É uma Figura 
corpo, desenhada a partir do mapeamento extensivo e intensivo de linhas de força.

Temos uma Figura ensaio, onde foram pensadas e produzidas sensações que ajudarão 
no processo de desenhar outra coisa, de fazer diferença, já que a cada linha traçada um infinito 
de possibilidades se dá a cada traço. É como no boato acerca de Giacometti, “segundo o qual 
ele teria passado quase toda a vida fazendo e refazendo, sem cessar, esculturas, pinturas e 
desenhos de uma única e mesma cabeça ou de uma única e mesma figura.353” Estaria Giacometti 
ensaiando? Estaria experimentando as variações e infinitas possibilidades que podem devir de 
um estudo?

Para o professor-artista-artista não se tem como passar por um ensaio sem se modificar, 
sem que se saia diferente de como se entrou. Fazendo esboços ou não, ao se colocar no 
exercício de desenhar, já se estará compondo movimentos de diferenciação, por linhas, com 
linhas, em linhas, impostas de fora, criadas por acaso, inventadas, “traçando-as efetivamente, 
na vida”.354

Temos aí ajuntamento, arranjamento, mistura, amontoado, reunião, combinação de 
elementos singulares, díspares, heterogêneos, compondo possibilidades de se criar algo novo, 
que não se resume e nem pode ser resumido a nenhum dos elementos que o constituem.355

Temos agrupamento, mescla, enxame, conexões, composições de linhas, de riscos, de 
manchas, de ideias, de pensamentos, de sensações, de leituras, de escrituras, de desenhos, de 
possibilidade de corpos, possibilidades de Figuras corpo. 
 Para o professor-artista-pragmático criar Figuras corpo, é preciso estabelecer 
agenciamentos356. E para isso “talvez seja melhor pensar nos agenciamentos como uma 
tentativa de contra-efetuação, de contra-atualização, de contra-diferenciação.”357 Pois desta 

352 TADEU, CORAZZA e ZORDAN, 2004, p. 139.
353 SYLVESTER, 2012, p.10.
354 DELEUZE; GUATTARI, 1996. p.76.
355 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004.
356 “Denominaremos agenciamento todo conjunto de singularidades e de traços extraídos do fluxo — se-
lecionados, organizados, estratificados — de maneira a convergir (consistência) artificialmente e naturalmente: 
um agenciamento, nesse sentido, é uma verdadeira invenção.” DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.94. “[...] agencia-
mentos dizem respeito aos componentes variáveis de agenciamento (território, desterritorialização, reterrito-
rialização, terra, Cosmo); às linhas diversas entrelaçadas que constituem o “mapa” de um agenciamento (linhas 
molares, linhas moleculares, linhas de fuga); às diferentes relações de cada agenciamento com um plano de 
consistência (pbylum e diagrama).” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.243.)
357 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 160.
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forma se torna desnecessário saber que elementos formam um agenciamento, 

[...] mas se ele, ao se formar vai na contracorrente da estabilização, da 
solidificação, da estratificação. Importa saber se ele libera os fluxos, 
as intensidades, as correntes de energia que são a matéria-prima das 
multiplicidades intensivas ou se, ao contrário, ele as prende, as captura, as 
congela.358

O professor-artista-variante, ao se colocar no movimento para compor uma Figura 
corpo, sabe que corre riscos, que suas composições podem seguir fluxos contínuos traçados 
com linhas de vida ou se fixar, paralisar, traçando linhas de morte, voltando sua face para a 
estratificação359, mas nem por isso se deixa abater, deixando de compor seus desenhos, pois 
sabe também que tais riscos são inerentes ao processo de experimentação.

Para traçar a Figura corpo, criam-se ações que viabilizem o acaso, pois uma Figura 
corpo nunca está dada, não se reduz a um composto de partes copiadas de outras imagens, 
não está pronta no pensamento para ser representada, não está no papel antes de se iniciar 
o desenho. Tal Figura vai sendo composta ao poucos, vai sendo criada com o traçar de linhas 
diagramáticas, vai sendo mapeada com rotas nômades sobre um território desconhecido, em 
que novos caminhos podem ser experimentados, seja com linhas de escrita, seja com linhas 
dezenhantes.

Para que uma Figura corpo seja criada, não existe uma técnica específica ou um modo 
certo, não existe a melhor hora nem o local adequado. É preciso mergulhar, jogar-se no papel 
sem medo e, como em um trabalho preparatório, ir compondo com os dados figurativos 
encontrados pelo caminho, como uma mancha, um amassado ou uma sujeira que já esteja 
no papel. Não negá-los, mas assumi-los, usando a seu favor o que mais de imprevisto for 
surgindo/acontecendo. 

Para cada criação de uma Figura corpo os intercessores podem ser os mesmos ou 
podem ser outros, e a cada caso intercederão de formas diferentes ou parecidas, mas nunca 
da mesma maneira. Sua presença é importante para que os dados pré-picturais possam ser 
usados para fiar linhas de acaso, de modo que o professor-artista-tecelão possa criar condições 
para tecer uma Figura ainda não pensada. 

Seus primeiros traçados constituem uma abstração investigativa, em uma ação que 
precede o surgimento da Figura. Investiga-se possibilidades, traça-se um mapa, como forma 
de limpar os clichês, soterrando figurações e evitando ilustrações.

E o desenho que vai sendo composto sugere (coisas), sem representar, estabelecendo 
uma distante e sutil semelhança com algum corpo ou parte(s) de corpo(s) que não são nítidos, 
são parte de imagens turvas e em movimento. É preciso usar os clichês sem se fixar neles, 
manipulando o acaso e utilizando os acidentes.

É preciso não cair na tentação de delinear clichês que por ventura possam ter ficado 

358 TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 160..
359 Ibidem.
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na folha, ou ainda, não deixar que seu magnetismo faça com que a mão os modele. O 
preenchimento de algumas áreas começa a ser feito por seus entornos, delimitando assim a 
área que a Figura poderá ocupar. Cria-se então uma arena de luta, um ringue onde a Figura 
corpo só irá surgir se se sobressair mediante a presença da figuração. E por mais violentos que 
sejam os embates, para haver Figura a figuração não pode ser eliminada por completo. 

Para compor Figuras corpo é preciso ser astuto, estando  atento às regras que mudam 
a todo o momento, é necessário agir rápido para compor novas regras com a experimentação 
antes de se ficar enredado em uma figuração. É preciso ser ágil para transformar erros em 
possibilidades, linhas mortais em linhas de fuga, impondo ritmo, cadência aos movimentos, 
entrando no ritmo, no fluxo da onda. 

A Figura corpo vai sendo criada entre as linhas e coisas que a atravessam. De uma 
maneira ou de outra, ela começa pelo meio, em uma ação despreocupada com origens ou 
fins. Para cada Figura corpo é necessário produzir movimentos singulares. E quem se coloca 
a experimentar o desenhar destas Figuras surfa em ondas formadas por fluxos de manchas, 
linhas sinuosas, riscos epiléticos e borrões despretensiosos.  Produz rastros diagramáticos, 
aglutinado de sensações. 

Para criar uma Figura corpo é preciso deixá-la no auge de sua efervescência de 
movimentos, mantendo suas linhas de força ainda fecundas. Pois não se termina, mas se 
abandona o desenho, antes que a figuração ganhe força e tome conta dele, estagnando fluxos 
e extirpando as sensações.

 E cada movimento de experimentar o desenhar de uma Figura corpo, acaba sendo um 
ensaio para a criação de novos desenhos, desacomodando, desterritorializando ao estabelecer 
condições de possibilidade para criação no desenhar.
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6.1 DE SR. T. PARA SR. EFE

Sr. Efe, desculpa a demora! 

Sei que é um processo difícil, porque eu não sei exatamente o que quero. Só sei que, se botar 
o olho no que eu “quero”, conseguirei reconhecê-lo imediatamente. Infelizmente, isso não 
aconteceu com os estudos que me enviaste. 

E não sei muito bem dizer por que ainda não são o que imagino. Mas, sim, há uma coisa, 
que eu sei que não quero: que sejam demasiadamente realistas. Eu sempre gosto mais da 
sugestão que da demonstração. Em outras palavras, não estou procurando uma “ilustração” dos 
temas tratados no livro, mas algo que seja apenas sugestivo, evocativo – não sei bem direito.

Se quiseres continuar me enviando estudos de ideias que te surgirem, continuaremos tentando. 
Mas também não quero que percas muito tempo com os meus “caprichos”.

Eu agradeço, de qualquer maneira, tua disponibilidade e tua boa vontade em perseguir essa 
minha abstrata ideia.

Um abraço

T.
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6.2 DE SR. EFE PARA SR. T.

Oi, Sr. T.

Compreendo-te bem, e não quero que te sintas «preso» a mim por teres me proposto 

inicialmente este desafio. Fica livre e à vontade para procurar outros trabalhos 

que venham ao encontro de tuas «ideias».

Mas, de qualquer forma, e sem compromisso algum, eu gostaria de continuar 

neste e exercício de compor um desenho do que não se sabe.

E se algum “bater”, ótimo. Do contrário, tu me dizes francamente, na linha do 

que fizemos até agora.

Um abraço,

Efe.

 



igura 61 – Sem título. Março de 2015. Lápis 4B, Grafitão 6B e nanquim (aguada) sobre Canson 100 
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Figura 61 – Sem título. 
Março de 2015.
Lápis 4B, Grafitão 6B e nanquim (aguada) sobre 
Canson 100 g/m² 216x297 mm. 
Porto Alegre/RS
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6.3 DE SR. EFE PARA SR. T. 

Olá, Sr. T., como vai? 

Já se passou algum tempo desde o nosso último contato, e por mais que tu ain-

da não tenhas respondido à última carta, te escrevo para compartilhar alguns 

acontecimentos que se deram desde nossa última troca de correspondências.

Andei relendo as cartas que trocamos, assim como os rascunhos das cartas 

que te enviei, e comecei a cruzar tais informações com outras coisas que foram 

acontecendo em paralelo. 

Sigo desenhando, experimentando composições com linhas dezenhantes e li-

nhas de escrita, sejam elas feitas com grafite, carvão, nanquim, sanguínea ou 

com outros materiais.

Vejo que muito do que venho traçando e compondo com o desenhar se deu dis-

parado por tuas indagações. Desenhar com linhas dezenhantes e de escrita (seja 

pensando com as linhas duras, flexíveis e/ou as linhas de fuga de Deleuze e 

Gattari) é compor movimentos, ao traçar rotas nômades que não são roteiros a 

serem seguidos, copiados, reproduzidos, mas que mostram que se pode experi-

mentar com a criação de novas trilhas, novas rotas, novos caminhos. 

Sr.Tu, Sr. Talvez, Sr. Todos, Sr. composição de muitas coisas, com os encon-

tros que se deram ao cruzares meu caminho é que pude pensar a criação com o 

desenhar.

Criar com o Desenhar é caminhar à beira do abismo. Vem a ser experimentar no-

vos caminhos. A composição de um novo desenho é o ensaio para o próximo, não 

há fim, a cada linha traçada um infinito de possibilidades se cria para o traçar 

seguinte. E o que se sabe do que vem pela frente? Não se sabe, sabe-se apenas 

que pode ser mudança.

A educação está nas experimentações, nos processos que vão compondo a vida 

de Professor-Artista/Artista-Professor. É isso que dá potência, produz força/

energia para nos movermos, para criar. É o que potencializa a vida, vida que 
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é desenhada a cada instante, compondo professores-artistas-simulacro, pro-

fessores-artistas-hecceidade, professores-artistas-jóqueis, professores-artistas-

mergulhadores, professores-artistas-tecelões, professores-artistas-fiandeiros, 

professores-artistas-náufragos, professores-artistas-marinheiros, professores-

-artistas-pescadores, professores-artistas-surfistas, professores-artistas-fuzi-

leiros, entre tantos outros possíveis devires que colocam todos eles no movi-

mento de criar, mas sempre correndo riscos, devido às possibilidades de seguir 

fluxos de linhas de vida ou linhas de morte. 

Não estou dizendo que crio com facilidade, e nem que descobri a receita mági-

ca para criar, não é disso que se trata. O desafio de criar é constante e inerente 

à vida que tem sua trama composta por vários tipos de linhas, e, dentre elas 

as linhas duras, segmentadas, ditando o que é certo ou errado, bom ou ruim, 

bonito ou feio. E para que haja a criação é necessário compor com o que se tem 

e com os encontros que se dão, experimentando subverter, inverter, trocar, al-

ternar, dobrar, rasgar, raspar, torcer, romper com as receitas que conduzem ao 

dito verdadeiro. Pois não se cria nada do nada, cria-se nos encontros com o que 

nos coloca a pensar/fazer. E quanto mais se consegue criar coisas novas, mais 

possibilidades são geradas.

E teus questionamentos produziram encontros que me colocaram neste movi-

mento de compor, criando novas coisas para voltar a compor com elas.  Como em 

um devir-tecelão, cada desenho foi sendo tecido conforme as linhas iam sendo 

dispostas no tear. Se a disposição das linhas muda é inerente que o tecido que 

se trama também saia diferente. Como em um papel artesanal, que possui sua 

gramatura, textura, absorção diretamente ligadas à espessura, comprimento de 

fibras, composição e volume da massa celulósica que o compõe, a variação em 

qualquer um destes componentes produzirá diferenças no papel produzido. O 

desenho, o tecido e o papel, neste caso, nunca são idênticos, a cada vez que forem 

feitos produzirão novidades, a cada oportunidade criam-se novas possibilida-

des de desenhos, de tecidos e de papéis. 

Trata-se de linhas irregulares, fiadas, desfiadas, finas, grossas, rugosas, eno-

sadas, duras, flexíveis, que foram sendo usadas conforme a quantidade dispo-

nível a cada instante, a cada dia, a cada momento. E as linhas e composições 

eram, e continuam sendo, alteradas e compostas com os intercessores produzi-

dos a cada instante. 

A escolha da temática corpo, para compor desenhos, acompanha o trabalho deste 

professor-artista há muito tempo, mas agora, talvez, seja necessário experimen-

tar, também, outros motivos para desenhar, como paisagens, naturezas mortas 
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ou abstratos. 

Possivelmente isso acarretaria novas mudanças no processo de criação com o 

desenhar, talvez seja possível experimentar em algum momento. Trago isso 

para dizer que não pretendo me fixar somente ao tema corpo, mas que também 

não pretendo abandonar o corpo, mas traçar outros desenhos que possam, tal-

vez, colocar a pensar a Figura corpo, que talvez possam me colocar a pensar a 

criação ao experimentar variações de outros modos de desenhar. 

Também não estou dizendo que seja necessário fazer isso agora, para conti-

nuar criando, pois as possibilidades não foram esgotadas, e não vejo como es-

gotá-las, já que não são limitadas e nem fixas, pois também podem vir a ser 

acontecimento.

Falo apenas de possibilidades, de rotas a serem traçadas! Falo de experimenta-

ções com linhas, para seguir pensando a criação. 

O que acho engraçado nisso tudo é que, por mais que se esteja imerso em todo o 

processo do desenhar, só consegui pensar de outros modos a partir do momento 

em que optei por em tentar mostrar tal processo a ti. Foi a partir de então que 

novas imagens do pensamento foram criadas, para assim compor as linhas de 

escrita com/para e nas cartas que escrevi.  

Claro que este processo não foi simples, muito menos linear ou óbvio, mas foi 

se dando em ziguezague, como um processo de tecelagem jacquard, onde se 

tece com uma infinidade de fios diferentes, que a cada hora se entrelaçam de 

forma diferente para se conseguir compor figuras nas superfícies dos tecidos. 

Digo isso pensando na superfície de papeis suturados com Linhas fiadas com 

Francis Bacon e algumas de suas pinturas, com Giacometti e seus desenhos e 

esculturas, com Frank H. Netter e suas pranchas sobre o corpo humano, com 

Van Gogh e o movimento de suas pinturas, com Zordan e suas paisagens plás-

ticas, com Corazza e as fantasias de escrileituras, com Tadeu que “é multiplici-

dade que não se deixa dicotomizar”, com Poester e seus Anagramas, com Adó e 

sua obsessão de leitor ao mostrar-me a maravilha dos encontros, com Mossi e os 

contatos indiretos como Professores-Artista/Artista-Professores, com Deleuze e 

Guattari e as filosofias da diferença, entre tantos outros artistas e autores com 

os quais pensei. 

Com Linhas missivas ziguezagueantes, nas idas e vindas de nossas corres-

pondências, sconteceram linhas de escrita que diagramaram desenhos de Fi-

guras corpo, Linhas dezenhantes pictóricas que deram corpo às Figuras, linhas 

poéticas traçadas simultaneamente às linhas de escrita, linhas de escrita que 
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compuseram escritas dissertativas disparadas por linhas missivas, linhas de-

zenhantes intercedidas por linhas de escrita de autores e também artistas com 

os quais se pensou, e se pensa, a cada momento. Tais linhas, com seu ir e vir, 

criam condições de possibilidades para que se possa tramar, pescar, içar, cortar, 

costurar, bordar, desenhar, em um processo constante em que a educação se dá 

com a experimentação, no traçar linhas, linhas que aqui compuseram Figuras 

corpo. 

E estas Figuras são criadas com o acaso, não estão dadas, não se reduzem a 

um composto de fragmentos copiados de outras imagens, não necessitam do 

uso de uma técnica específica, modo certo, melhor hora ou local adequado, mas 

fazem uso, a seu favor, do imprevisto que for acontecendo durante o processo, já 

que, para compor Figuras corpo, é necessário agilidade, dinamismo para trans-

formar os acidentes em possibilidades, linhas de morte em linhas de fuga. É 

preciso estar atento ao ritmo e fluxo da onda, para não se arrebentar de cabeça 

nos corais, pois a morte, neste caso, pode ser a predominância da abstração ou 

da figuração que estagna fluxos e extirpa sensações.

Ao experimentar o desenhar de uma Figura corpo, experimenta-se perambular 

por rotas nômades, desterritorializantes, onde são fecundas as possibilidades 

de criação com o desenhar, um desenhar que em algum momento abandono, 

pois as linhas podem ser infinitas. E assim abandono esta carta Sr. T., pois 

acredito já ter tomado muito do teu tempo, mas senti a necessidade de compar-

tilhar o que venho pensando e aproveito para enviar mais um desenho.

Abraços saudosos,

Sr. Efe.
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