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1. Introdução

Uma folha em branco sempre é um desafio para mim. As possibilidades são inúmeras, 

mas apenas uma se desenhará sobre ela. A ansiedade de se jogar sobre o trabalho sempre toma 

conta de meu corpo e os movimentos parecem desajeitados no inicio, sem saber para onde 

vou ou porque estou indo. Procuro algum norte, algum ponto que me direcione. O desejo de 

seguir logo para a fluidez me força a passos descompassados e muitas vezes repetitivos. 

Gaguejo no fazer também, por existir diversas possibilidades, todas coerentes, corretas e 

possivelmente frutíferas. Não desejo excluir nenhuma e impossibilitar a sua existência 

naquele momento. Mas o caminho permite que apenas uma ação seja executada de cada vez.

A existência desse trabalho, muito provavelmente, se deu por conta dessa minha 

angústia. Por não saber como enfrentar uma única possibilidade acabei criando uma 

linguagem processual, que resultou em uma sequência de trabalhos, e que agora me traz para 

esse que apresento. Grandes retratos, construídos sob uma grade, utilizando um processo de 

pré-produção, um processo de inserção e um processo de pós-produção, ou edição. Este 

projeto inclui duas sequências de peças produzidas a partir de uma mesmo processo, que se 

utiliza  de um posicionamento  de  construção cartográfica.  As peças  são o  registro  de  um 

debruçamento feito em cima de retratos de minha mãe e meu pai, nos quais eu busco explorar 

diversas formas de representação de suas imagens, criando um registro de passagem sobre o 

território de seus rostos.  Esse método  de trabalho me permitiu entrar em questões com as 

quais eu já flertava. 

Partindo do  conceito de camadas, de estratos, e de rizomas, estes retratos possuem 

uma construção segmentada, em micro-territórios e temporalidades, que pretendem uma 

unidade maior, um macro-território ou um maior espaço-tempo. Além dos micro-espaços, ou 

instantaneidades, o trabalho pretende seus intervalos, ou aquilo que está entre as 

camadas/espaços. A comunicação entre as partes, assim como a organização, ou ordenamento 
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(hierárquico ou não) me fazem pensar as relações entre os corpos, na forma como se tocam e 

transformam. E são estas as  questões que desdobro durante o processo, e que me levam a 

seguir em outras direções, ou amplitudes.

Este trabalho não é sobre meu pai e minha mãe, nem sobre mim, nem sobre retratos e 

cartografias. Embora também seja. Mas antes disso, meu trabalho é sobre ele mesmo, sobre o 

processo e sobre estar dentro dele. E não apenas geograficamente, caber em sua área ou ver 

ele de dentro. Mas estar relacionado à ele de forma mais intima e próxima. Poder caminhar 

não por cima dele, mas por dentro, me movimentar e vasculhar cada pedaço, adicionando e 

me aprofundando.
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2. De onde surgiu o processo, e a produção das peças

O primeiro trabalho que deu início ao conjunto de trabalhos apresentados nesse 

projeto, começou com uma proposta de fazer um desenho em uma superfície maior que meu 

corpo, usando apenas terra para desenhar. Eu nunca tinha feito nada deste tamanho, nem 

usado terra para isso.

Na primeira tentativa, montei uma grande folha de papel, joguei um punhado de terra 

em cima e comecei a esfregar. O resultado era o registro do movimento da mão sobre a 

superfície, com pequenas linhas avermelhadas e curtas. Eu estava varrendo e riscando o papel, 

como se arranhasse ele. Para construir algo com aquilo, eu tinha que fazer muitas repetições, 

tinha que esculpir um desenho dentro do plano do papel. Não conseguia  manter um controle 

dos traços. Logo percebi que eu precisaria de um plano, de um projeto.

Então lembrei de um trabalho que executei alguns anos antes, em 2007. Em uma aula 

de desenho anatômico, tivemos que fazer um projeto que fosse uma série, uma seqüência, ou 

qualquer coisa contínua. Na época eu estava fazendo muitos desenhos de observação de figura 

humana, e queria seguir a mesma linha neste trabalho. Mas, naquele momento, eu não tinha 

ninguém para observar, e então fiz uma pequena série de fotografias de mim mesmo, de corpo 

inteiro. Selecionei algumas e fiz uma montagem simples, juntando partes das fotografias. 

Então separei a imagem em diversas partes, e desenhei cada uma delas, separadas. Só juntei 

todas no final, no dia da apresentação. Eu tinha um auto retrato meu, de corpo inteiro, e um 

pequeno estudo anatômico de minha superfície (Figura 1 e Figura 2). Considero um estudo, pois 

me foquei realmente em cada parte, afim de compreender cada pedaço, aprender aquelas 

imagens, e não apenas montar um todo coerente e que funcionasse de artifício. 

Logo pensei neste caráter de estudo e imersão, onde cada parte analisada em separado 

poderia se unir com outras da mesma forma, a fim de construir um todo, que fosse resultado
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Figura 1 - Sem Título (detalhe) – 2007 – Grafite sobre papel 
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Figura 2 - Sem Título (detalhe) – 2007 – Grafite sobre papel 
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de uma pesquisa, de uma exploração deste terreno, assim como Chuck Close trabalhou em 

seus grande retratos, construídos parte por parte separadamente utilizando a grade como 

elemento de planejamento e controle (Figura 3). Ou mesmo nas fotografias polaroides de David 

Hockney, constituindo uma grade de perspectivas distintas, que conjuntamente formavam 

uma representação pictórica daquele coletivo (Figura 4).

Seguindo esse modelo, passei para a segunda tentativa de desenhar com a terra. Se eu 

separasse uma imagem já pronta, e me detivesse em seus pequenos territórios, eu poderia 

montar um desenho mais complexo unindo todas as partes. Passei para a execução. Desta vez 

pedi para tirar uma foto de minha namorada, Lua. Eu queria que fosse um retrato. Procurei 

uma boa luz da manhã, na cozinha do apartamento em que estávamos. O sol estava no 

horizonte, e o piso de cerâmica branca, mais o teto e as paredes brancas de gesso refletiam luz 

em todo o rosto dela. A luminosidade estava  linda, e a pele dela também. Quando comecei a 

fazer as fotos, não tive como não me aproximar. Eu queria pegar aquela luz na face dela, a 

pele dela.  Enquadrei fechado no rosto, eu queria ficar olhando para aquilo, olhando para ela 

como um território, percorrer toda face. Então pedi para que fechasse os olhos. E aconteceu o 

que eu procurava. 

“Eu não olho mais nos olhos da mulher que tenho em meus braços, 

mas atravesso nadando, cabeça, braços e pernas por inteiro, e vejo que 

por detrás das órbitas desses olhos se estende um mundo inexplorado, 

mundo de coisas futuras, e desse mundo toda lógica está ausente. (…) 

Quebrei o muro (…). Meu corpo inteiro deve se tornar raio perpétuo de 

luz, movendo-se a uma velocidade sempre maior, sem descanso, sem 

volta, sem fraqueza.” (MILLER,1938 apud DELEUZE,1974, p.33)

O olho é um meio, uma porta, para tudo que possa ser visível. E aquilo que ele guarda 

não pode ser acessado ou experimentado de fora. É um buraco negro, que atrai a luz e 

armazena seu conteúdo em um ponto mínimo que inexiste no espaço material. Não possui 

peso, medida ou temperatura. Mas existe, e continua a reter mais e mais quantidades de luz. 

Um espaço sem limites conhecidos ou mesmo compreensíveis. E por não ser inteiramente 

acessível, ele se torna incompreendido, atraente e misterioso, até mesmo para sua própria 

consciência. Através desse buraco, pode existir todo um universo, com suas própria 

dimensões desconhecíveis e profundidades impenetráveis.
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Figura 3 – Chuck Close -  Phil/Fingerprint - 1978 - 75 x 56 cm
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Figura 4 – David Hockney – Kasmin – 1982 – Composição com Polaroides 
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O ato de ver sempre é uma ação, uma tomada de posição, uma transposição. 

Atingimos aquilo que olhamos, tocamos e abrimos caminho para que exista em nós. “O ato 

de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de evidências 

tautológicas. (…) Todo olho traz consigo uma névoa, além das informações de que poderia 

num certo momento julgar-se detentor.” (DIDI-HUBERMAN:1998, p.77) Quando olho, me 

ponho naquilo que olho, estou lá. Sou aquilo que olho também. O olhar transporta. Estou 

naquilo que olho, me abro para o que vejo. 

“É o momento em que o que vemos justamente começa a ser atingido 

pelo que nos olha –  um momento que não impõe nem o excesso de 

sentido (...), nem a ausência cínica de sentido (…). É o momento em que 

se abre o antro escavado pelo que nos olha no que vemos.”  (DIDI-

HUBERMAN:1998, p.77)

Fechar os olhos, porém, não é negar a existência de um universo, seja ele dentro ou 

fora de qualquer coisa. Fechar os olhos é simplesmente deixar que os universos coexistam, 

sem tomar posse de suas gamas de luzes visíveis. O que não significa que não se tome 

conhecimento de suas existências. Está além disso. É, mesmo tendo conhecimento, ignorar 

sua presença neste momento. Deixar existir. “O olhar é apenas segundo em relação aos olhos 

sem olhar, ao buraco negro da rostidade.” (DELEUZE:1996, p.33) Os olhos e boca fechada, 

anularam a tensão do posicionamento, da imposição. A Lua não me olhava mais. Apenas eu a 

ela. Ela sabia que eu estava ali, olhando, cuidando. A relação agora era outra. E era o que eu 

estava procurando.

Depois de selecionada e tratada, a foto foi impressa e seccionada em uma grade. Cada 

pedaço marcado com uma coordenada, uma letra e um número. Era a sua posição geográfica. 

Preparei então uma superfície maior, com a mesma marcação das partes das fotos. Também 

fiz uma espécie de máscara, uma folha branca com um recorte quadrado do tamanho de um 

módulo da grade. Assim, eu poderia pegar um pedaço aleatório da foto, seguir para sua 

localização na folha e fazer apenas aquele quadro, sem interferência visual dos quadros 

vizinhos. Durante o processo, eu ficava em cima, dentro da folha de papel. Concentrado em 

um quadro de cada vez, construindo a imagem parte por parte. Usava um punhado de terra em 
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cima do papel e tentava traduzir a imagem da foto, criando as manchas que eu via naquele 

pedaço de fotografia. Não precisava representar nada, apenas ver a mancha e imitá-la, da 

forma que fosse possível. Quando terminava um quadro, escolhia um outro aleatoriamente, e 

assim se seguiu até o final.

O tempo aqui também se tornou um elemento importante. Não fiz os quadros todos em 

um dia, nem em um mesmo tempo, ou numa sequência. O processo durou algumas semanas. 

E cada dia de trabalho era diferente. A pressa, o cuidado e a atenção em um dia não eram os 

mesmos que no outro. E dessa forma, os quadros saiam diferentes a cada vez que mexia neles. 

E essa mudança de posicionamento perante o trabalho me ajudava a pensar nele. 

Um quadro completava outro, e quando terminei todos, a imagem do rosto estava 

pronta (Figura 5). Algumas partes eram mais escuras que outras, os contornos não se 

encontravam, as intensidades eram diferentes. Mas no conjunto de todos os quadros, o retrato, 

estava por trás dessas imperfeições. E ali não estava mais nem o desenho nem a fotografia, 

mas sim uma tentativa de chegar na pessoa retratada. Segui os projetos seguintes com esse 

mesmo modelo de trabalho.

Depois de alguns experimentos usando esse mesmo modelo de construção (Figura 6  e 

Figura 7), partindo de uma captura fotográfica e segmentando a imagem em diversos módulos 

organizados em uma grade, fiz um trabalho usando post-its. A fotografia era a mesma da Lua. 

Aproveitei o formato quadrado dos post-it para que cada um fosse um módulo. Segui com o 

mesmo processo, escolhendo aleatoriamente e desenhando cada parte separadamente, dessa 

vez com grafite. Logo eu tinha um retrato, com a grade mais evidenciada e com o desenho 

melhor executado, pois o grafite permitia muito mais controle do traço. Então propus um 

contraponto. Fiz o mesmo trabalho, usando a mesma mecânica, só que desta vez ao invés de 

desenhar cada quadro, eu descrevi em palavras aquilo que via. Pegava um pedaço da foto, 

olhava e escrevia o que primeiro eu percebia, e seguia a descrição da minha percepção 

imediata e um pouco mais. A dificuldade de síntese era muito maior. Como disse o professor 

Flávio “isso não é mais do campo do desenho, é da literatura”. Aos poucos os campos eram 

preenchidos com mais naturalidade. Quanto maior a imersão no todo, mais fluente ficava o
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Figura 5 – Lua em Terra -  2010 – 180 x 240 cm – terra sobre papel
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Figura 6 – Lua em Grafite -  2010 – 30 x 42 cm – lápis sobre papel
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Figura 7 – Gustavo em Giz -  2010 – 60 x 84 cm – Giz de cera verde sobre papel
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 texto. No final, eu tinha um díptico. Um retrato com um conjunto de desenhos e outro com 

um conjunto de textos (Figura 8). Haviam duas formas de representação da mesma imagem, 

coexistindo em paralelo. Não falam a mesma linguagem, mas do mesmo objeto. Não demorou 

muito para a proposta seguir adiante.

Logo surgiu a questão da busca pela pessoa representada, por aquele que está por trás 

da imagem. E as questões da ordem do retrato se intensificaram, os motivos do retrato e seus 

significados (Figura 9, Figura 10 e Figura 11). Partindo do princípio de que o retrato representa a 

pessoa que existe dentro de mim e não a pessoa que vive fora, busquei os dois maiores vetores 

de existência personificados dentro de mim: minha mãe e meu pai (Anexo A e Anexo B). 

Desenhar o mapa de um território, descrever suas características e estudar a fundo sua 

geografia, é, em parte, terminar com o mito do local. Criar mapas é descrever o mundo que 

nos cerca, e dessa forma, vencer os preconceitos e temores do desconhecido. Quando me 

proponho a criar mapas de pai e mãe, pretendo analisar os vestígios e impressões destes que 

existem dentro de mim, os vestígios humanos mais antigos e construídos por mais tempo em 

minha vida, e redescobrir suas geografias, analisando cada pedaço de sua fronte.

Quando penso em uma pessoa específica, uma grande quantidade de informações 

surge ao mesmo tempo, me lembrando de como a pessoa é, da ultima vez que a vi, das 

conversas que tive, seu temperamento, escolhas, posicionamento, etc. Também lembro de 

acontecimentos anteriores, de momentos diferentes dessa mesma pessoa. Uma mesma pessoa, 

então, possui em mim inúmeras formas de representação e inúmeras perspectivas dela. E 

mesmo assim, apenas posso conhecer parte de sua geografia. O seu interior, e suas camadas 

mais profundas, necessitam um convívio e uma cumplicidade muito maiores. Mas aqui, esses 

fatores não vêm ao caso. Estou mais interessado, neste momento, em sua face e representação, 

em sua imposição perante o mundo. A visão que pretendo é mais tautológica, mais instantânea 

e superficial. A superfície de seu território, exposto do lado de fora e a capacidade do desenho 

de projetar essas informações me interessam. Assim como a capacidade da linguagem do 

desenho de tradução e construção de ideias e percepções, de momentos. E o quanto a 
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superfície do ser representado surge e se projeta do plano por meio do desenho. 

Figura 8 – Lua em Post it (desenho) e Lua em Post it (texto)  -  2010 –  44 x 61 cm (cada)– lápis sobre Post it

Figura 9 – Lua - 2011 –  30x40 cm – óleo sobre tela           Figura 10 – Sagu - 2011 –  30x40 cm – óleo sobre tela
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Figura 11 – Auto-retratos com toca -  2010 – dimensões variadas – grafite e lápis de cor sobre papel
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3. Fotografia

Apontar uma lente objetiva para um determinado objeto, definir a abertura do 

diafragma e o tempo de exposição da superfície sensível, para mim, é criar um olho. Da 

mesma forma que uma imagem se forma no interior de nossos olhos, a imagem se forma 

dentro da máquina fotográfica. E ao apontar este olhar para um determinado ponto no 

universo, crio um outro lugar para onde este ponto se transporta, e lá é guardado. Um olho 

mecânico, uma traquitana. A imagem ali aprisionada é um reflexo do mundo externo, a luz 

daquele instante na perspectiva de um olhar. Dessa forma fotografo.

As fotografias feitas como base para esse projeto não pretendem ser um produto final, 

mas uma forma de captura de imagem para posterior análise e pesquisa. O olho que crio é 

crítico, investigativo, curioso. A imagem ali aprisionada deve servir para ser editada, 

reeditada, traduzida. Precisa conter uma grande quantidade de informações que podem ser 

aproveitadas ou descartadas. Não devem representar os fotografados, mas capturar 

informações deles.

Meu processo de captura fotográfica para esse trabalho começou com o convite. 

Apresentei o trabalho aos meus pais, separadamente. Depois convidei-os para a fotografia. 

Expliquei o que seria feito, e como seria. Não entrei em detalhes dos porquês. Escolhi um 

lugar familiar com a luz adequada, e que iluminasse todo o rosto naturalmente, onde eu pude-

se vê-los da forma como os conheço (não apenas ver eles como são mas deixar eles serem 

como são). Minha mãe foi fotografada no pátio da casa dela, meu pai na cozinha de minha 

casa. Para mim o local é importante nessa fase, pois a fotografia precisa de uma cumplicidade 

entre nós. Eu precisava que existisse uma neutralidade no rosto, uma aceitação e entrega. 

Existe um jogo de confiança no processo, afinal o fotografado entrega sua face com os olhos 

fechados, sem defesa, se privando do enfrentamento. Ele não me encara, enquanto eu capturo 
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sua figura. Eles precisavam estar relaxados. Por isso as primeiras fotos foram feitas com os 

olhos abertos. Fiz algumas fotos, e pedi para que fechassem os olhos. Depois pedi para que 

inspirassem fundo, e expirassem naturalmente. Tirei as fotos no final da expiração. Nesse 

momento, eles estavam  mais tranquilos e entregues. 

Os olhos fechados de meus pais colocam eles em uma experiência da qual eu não 

compartilho. Cercam-se de uma presença, onde ficam totalmente imersos de não ver. Os 

objetos ao seu redor saem do alcance de seus olhos, mas a presença dessa falta de visão 

preenche todo o espaço ao seu redor. Estão vivenciando uma experiência que não divido com 

eles. Apenas os vejo, e ao mesmo tempo tomam distância de mim. Não me veem, enquanto eu 

os vejo. Todos os objetos que fogem de sua visão, estão disponíveis para a minha, assim como 

as suas frontes se disponibilizam para que eu as veja, sem ser visto pelos seus olhos. 

Essa experiência que não posso compartilhar com eles, me distância de alguma forma. 

Não posso experimentar o que estão sentindo sem deixar de me desligar, pois a única ligação 

que me resta é a minha visão sobre eles. E essa distância, que me separa enquanto espaço e 

enquanto vivência, cria uma outra presença que me envolve assim como a privação da visão 

que experimentaram. “Uma trama singular de espaço e de tempo”  (DIDI-HUBERMAN:1999, 

p.147), um espaçamento-tramado (DIDI-HUBERMAN:1998, p.147). Uma aura, uma presença 

que me cerca, onde fico imerso, que experimento e vivencio à partir desse distanciamento. 

“Próximo e distante ao mesmo tempo, mas distante em sua 

proximidade mesma: o objeto aurático supõe assim uma forma de 

varredura ou de ir e vir incessante, (…) o próprio objeto tornando-se, 

nessa operação, o índice de uma perda que ele sustenta.”  (DIDI-

HUBERMAN:1998, p.148)

Olhos fechados não veem, mas sabem. Eles mais do que cuidam, confiam. Permitem 

que as ações prossigam, sem sua vigilância. Não zelam, se deixam zelar. Permitem que tudo 

mais que existe além de suas fronteiras continuem seu movimento intermitente. Depois de 

fechados, os olhos são neutros, ou neutralizados. Eles não possuem mais a tensão de um ponto 
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que o buraco negro de um olhar cria. O olhos não são mais agentes ativos de uma ação. 

Passam a ser passivos de serem vistos, e se colocam no lugar de objetos de observação, 

invertendo sua direção na empreitada de ver. Fotografei. Enfim, a imagem que precisava está 

guardada.
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4. Mapa

Depois da fotografia, passei para a parte de seleção da imagem, do tratamento dela, da 

divisão em grade e marcação das coordenadas. Dividi a imagem como um território, cortando 

latitudes e longitudes, cada uma com um código de posição, como um mapa. Tracei linhas por 

cima de cada foto, dividindo a imagem em 192 quadrantes, 12 colunas e 16 linhas. Feito isso, 

meu guia está pronto: este é o terreno por onde ando e procuro as informações que vou usar, 

essa é a imagem que vou transpor. Seleciono então uma parte, um quadrante, e isolo ele com 

uma máscara, para que eu veja apenas aquele pedaço, sem contaminação ou influencia de 

quadros ao seu redor. 

Me detenho então naquilo que quero ver: algumas vezes apenas a pele, outras vezes os 

cabelos, pelos, ou então as manchas, sinais, rugas... não existe uma regra. Posso inclusive ver 

a imagem apenas como imagem. Em um trabalho posso fazer uma escolha, em outro posso 

escolher algo diferente. Mas faço cada parte separada, debruçado apenas em uma pedaço do 

todo. E cada parte em um tempo diferente. O micro como singular, para que o macro seja um 

coletivo.

Quando faço esses retratos, não quero tratá-los apenas como retratos, trazendo a 

pessoa para a superfície do papel. Não pretendo uma representação fiel e perfeita, nem 

fotográfica. Não desejo criar uma imagem reconhecível de suas faces. O que eu quero mesmo 

é conhecê-los, tateá-los. “Não há rosto que não envolva uma paisagem desconhecida, 

inexplorada, não há paisagem que não se povoe de um rosto amado ou sonhado, que não 

desenvolva um rosto por vir ou já passado”. (DELEUZE:1996, P.35) Quero me transportar 

para dentro de seus terrenos, me colocar dentro desses lugares. E por isso, digo que faço 

mapas.
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“(...) Mapas, afinal, são uma forma de arte gráfica, cada qual é 

particularmente complexo mas inevitavelmente carrega em si uma certa 

perspectiva do mundo ao nosso redor. Mapas (…) convencionam 

informação em forma visual, justamente como outras formas de artes 

visuais, mas eles fazem isso de uma maneira particularmente complexa.” 

(NEWMAN, 1999 apud SILVA, 2007, p.4)

Um mapa é representação de um território, ou lugar. Nunca ele próprio. O lugar 

transcende a representação dele mesmo, pois está vivo e em constante transformação. É 

tentativa de aproximação, um estudo, de um lugar específico, de um território conhecido ou 

percebido. “Mapas são imagens, (…) uma visão parcial de um todo de maior complexidade, 

que pode ser abordado de inúmeras maneiras, através de diferentes campos de conhecimento 

e de diferentes pontos de vista” (SILVA:2007, p.5)

4.1 Grade

A grade funciona nesse trabalho como sistema organizador e como limite. Utilizo ela 

para me localizar, para me movimentar e para organizar o trabalho.  É uma estrutura de 

“ordenação de imagens repetitivas dispostas em forma de rede sobre a superfície do quadro” 

(POESTER:2002, p.166). Ela separa uma parte de outra, mas também junta uma à outra. Em 

algumas peças, está dissimulada, escondida ou até mesmo sugestionada. Em outras ela é dura, 

seca e extremamente aparente, recobre a superfície. Mas em todas ela é o elemento 

organizador, a estrutura que segura o conjunto. Cria uma força gravitacional entre os quadros, 

que segura e afasta um do outro. Sobre o conceito de grade de Rosalind Krauss, cito um 

trecho do texto de Teresa Poester: “A estrutura das grades tem (…) duas posições, a 

centrípeta e a centrífuga, que revelam duas concepções da obra(…): ora em direção ao 

fragmento ou ao todo, ora em direção à unificação ou à dispersão.” (POESTER:2002, p.175) 

E essa força gravitacional não atua a apenas de um quadrante para outro. A grade se transporta 

de um trabalho para o outro, de uma camada para outra. É minha base, a fundação dessas 
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estruturas. Não existe trabalho sem a grade. 

Esta estrutura ortogonal, que veste o plano da superfície, também funciona como ritmo 

para o trabalho. Cada espaço que ela cria, cada quadrante, é uma fração de tempo, é um 

espaço-tempo em que me debruço sobre o trabalho, e a junção entre cada parte é um intervalo. 

Como uma espécie de partitura sugerida. Ela impõe meu ritmo, e me leva adiante na 

execução. Não posso começar um quadro antes de terminar outro, e não posso começar um 

trabalho novo antes de terminar todos os quadros que acho necessário para aquela camada. 

Ela divide então mais do que o espaço, está dividindo o tempo também. (Figura 12)

Outra função da grade nesses trabalhos é o controle de dimensão e escala. Ela pode 

variar, ao menos em teoria, infinitamente. Posso alterar sua dimensão diversas vezes e para 

qualquer valor, seja menor ou maior. A grade é, em princípio, apenas uma ideia, uma regra 

que propus, e por isso não possui limites. Posso aumentar e diminuir seus quadros, escolher 

quais trabalhar. É uma regra, mas que pode ser manipulada. Transponho a grade de uma folha 

para outra, de uma dimensão para outra. Ela liga e separa as partes, coordena e controla o 

tempo e a dimensão da peça. Funciona como um zênite1, aonde me apoio e mantenho a ordem 

enquanto me movimento. “A grade é uma introjeção dos limites do mundo dentro do 

trabalho, é uma projeção do espaço dentro do quadro em si. A repetição é uma forma cujo 

conteúdo é a natureza convencional da própria arte”, (KRAUSS:2006, p.33)  é a peça que 

me coloca dentro do processo.

4.2 Cartografar

Ao sair da estrutura da grade e entrar para o território do quadro, o micro território do 

trabalho, começo meu processo de criação mais livre. Vasculho cada parte da imagem, analiso 

suas manchas e formas, e inicio a representação. Nesse momento, me porto como cartógrafo, 

buscando sinais, valores. Tudo que puder ser significado, registrado ou traduzido, tudo aquilo 
1 -  Conceito utilizado nas ciências naturais, principalmente na astronomia, sendo um ponto de referência para 

a observação do céu, integrado aos pontos cardeais.
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Figura 12 – Sequencia de fotografias do processo- Fotos por Luana Feldens - 2011
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em que se possa criar sentido. É a hora de criar minha visão sobre aquele pequeno território,  

de fazer valer a minha existência sobre a existência daquele pedaço. “O cartógrafo é um 

verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar, transvalorado.” 

(ROLNIK:1989).

A prática da cartografia é como uma imersão. É preciso estar dentro, e olhar 

atentamente. Devorar aquilo que se olha. Vasculhar cada pedaço afim de descobrir novas 

formas de entendê-los.  “Descobrir que matérias de expressão, misturadas a quais outras, 

que composições de linguagem favorecem a passagem das intensidades que percorrem (meu) 

corpo no encontro com os corpos que (pretendo) entender.”  (ROLNIK:1989) Acabo me 

apropriando, absorvendo aquilo. Toco em cada parte e me relaciono de alguma forma com ela. 

Não apenas vejo, nem significo. Fico no meio disso. 

Olhos, nariz, boca, bochechas, testa, queixo, e tudo mais que se localiza em nossa 

face, esse conjunto todo, unimos e identificamos como nosso rosto. Uma máscara, que 

vestimos durante toda nossa vida, e com a qual enfrentamos o mundo externo e nossos 

semelhantes. É nossa identidade, que nos confere individualidade. Diz quem somos, ou o que 

queremos dizer. Mas apenas visualmente. O rosto é uma percepção visual, não pode ser 

tocado ou sentido. Podemos tocar o nariz, a boca, a pele, os olhos, a face... mas não o rosto.

“O rosto é uma superfície: traços, linhas, rugas do rosto, rosto comprido, quadrado, 

triangular; o rosto é um mapa, mesmo se aplicando sobre um volume, envolvendo-o, mesmo 

se cercando e margeando cavidades que não existem mais senão como buracos.” 

(DELEUZE:1996, p.31). É um conjunto em movimento. Um sistema superfície, que captamos 

e compreendemos quase de imediato, instintivamente. Criamos rostos em pessoas, em 

animais, em objetos, em paisagens. Sentimos ele, percebemos. É parte da presença, um 

reflexo do que vemos, uma sensação, mas também imaginação. O rosto não existe sem ser 

criado, sem que as partes sejam unidas para formar um significado. Ele em suma é um 

significado.
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Vejo rosto como um território profundo, de inúmeras camadas e diversas 

estratificações. Para mim não é possível existir uma só forma de decifrar, traduzir ou 

significar ele. Vejo um rosto como uma pluriversidade, um grande coletivo de verdades 

coexistindo em uma só superfície. E essa superfície, essa profundidade da superfície me atrai. 

"O mais profundo é a pele". (PAUL VALÉRY apud DELEUZE:1969, p.11)

Nosso limiar, que nos põe em contato com o mundo e com as ações externas, a pele é 

um solo fino e fértil que cobre toda a nossa superfície. Se estende por toda nossa aparência, 

cobre e veste. Um escudo, suave e gentil, indissociável do restante do sistema que protege. 

Mas também é nossa fronte. Nossa ligação direta com a superfície e a profundeza do mundo. 

Nossa superfície, por onde existimos e interagimos com o exterior. 

“O que há nos corpos, na profundidade dos corpos, são misturas: um 

corpo penetra outro (ou a falta dele) e coexiste com ele em todas as suas 

partes, como uma gota de vinho no mar ou o fogo no ferro. Um corpo se 

retira de outro, como o líquido de um vaso.” (DELEUZE:1974, p.6).

 As misturas determinam as ações e os estados, as condições. Aquilo que se mistura, 

que se toca, que se transforma, não acontece no fundo dos corpos, mas sim na incorporalidade 

da superfície.

Toda a pele sente e registra as ações do mundo externo. Guarda em si grande parte da 

identidade dos indivíduos. Individual. Cada pele, e cada pedaço de pele, é única e singular. 

Cada mancha, cor, traço, revelo, cicatriz, textura ou ruga é único, e resultado de alguma ação, 

de várias ações, externas ou internas. A pele é um mapa da vida de si mesma, guardando em si 

marcas de sua história. As ondas de luz emitidas pelo sol, que viajam pelo vácuo do espaço e 

atravessam milhões de quilômetros até atingir a atmosfera do planeta, quando atingem a 

superfície de nossa pele, deixam uma marca desse acontecimento em forma de uma sarda, 

uma pinta ou uma mancha. Os repetidos movimentos, a severidade do tempo e dos 

acontecimentos, a maresia, o contato. Tudo deixa um registro na superfície de nosso corpo, e 

quase tudo fica marcado, com menos ou mais intensidade. A pele é um espelho que reflete 

29



tudo aquilo que se projeta em sua direção. 

Mas a pele não é uma rocha dura e morta, que guarda suas feridas por tempos 

indeterminados. O solo deste terreno é vivo e está em constante movimento e expansão. E por 

isso a pele também está a mercê do presente, e varia sua condição conforme o momento. A 

pele pode se ruborizar, enrijecer, suavizar, arrepiar, mudar de tônus e cor, alterar toda a sua 

aparência em uma pequena fração de tempo. Traz à tona nossas mais profundas 

transformações. É no limiar dos corpos que os mundos se chocam, e o limiar de nosso corpo é 

a pele.

 “Será que todo acontecimento não é deste tipo, (…) sendo tudo tanto 

mais profundo quanto mais isso se passe na superfície, incorporal de 

tanto margear os corpos? A história nos ensina que os bons caminhos 

não tem fundação, e a geografia, que a terra só é fértil sob uma tênue 

camada.” (DELEUZE:1974, p.11) 

O rosto não faz parte de nosso corpo, ele não é um órgão, ou um membro. “A cabeça 

está compreendida no corpo, mas não o rosto.” (DELEUZE:1974, p.31) Ele é um código, uma 

significância. Não pode ser medido. É um sistema. Não é apenas uma camada que envolve 

nossas cabeças, um invólucro. Faz parte do humano. Se projeta do fundo do ser para o 

exterior do mundo. 

Um “muro branco sobre o qual inscreve seus signos e suas redundâncias” e “um 

buraco negro onde aloja sua consciência, sua paixão, suas redundâncias.” (DELEUZE:1974, 

p.28). A superfície do rosto como um muro branco, onde se inscrevem significâncias, uma 

pele abstrata, tramada de informações. Suas cavidades, suas fendas, ferramentas de 

subjetivações, portas e pontes, meios de desejos e ações.

Ao cartografar essa superfície do rosto, nem tudo o que vejo vai para o papel, e nem 

tudo que vai para o papel eu necessariamente vi. Mas cada uma daquelas manchas que está na 

fotografia ou no papel, existe de alguma forma. E a existência delas por si só já importam. 
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Vejo a cartografia nesse exato ponto. No 'entre'. Entre ver e fazer, entre caminhar e 

estar. Ela precisa desse movimento, da informação que chega e sai. Precisa de um objeto e de 

um codificador, e é a síntese dessa relação. Não existe sem um dos dois, e significa os dois 

juntos, nem apenas um nem apenas o outro. Essa relação é fundamental no processo, pois me 

coloca dentro dele, imerso. E por não precisar me preocupar com a direção, já que a grade se 

encarrega disso, posso mergulhar fundo em cada parte e descobri-la da forma que melhor 

convir. Posso permitir esse aprofundamento, essa investigação e liberdade de ação. Não me 

importa a fidelidade, a mímese. Importa mais a vivência de cada pedaço, a experiência da 

observação, da descoberta, da cartografia. 

4.3 Breve comentário sobre Astronomia

No primeiro retrato que fiz de minha mãe, em uma das camadas, decidi mapear as suas 

pintas. Nesse processo, quanto mais eu olhava para as pintas, mais eu via pequenas manchas e 

sardas. Me surpreendi com isso, pois o mesmo acontecia comigo quando observava o céu com 

um telescópio. A princípio vejo apenas as estrelas mais brilhantes, mas depois de algum 

tempo consigo ver uma quantidade muito maior de pequenos astros, e com mais tempo, até 

manchas e objetos do céu profundo. Quanto mais aprendia a olhar, mais coisas eu conseguia 

ver. Da mesma forma como as pequenas manchas no rosto de minha mãe (Figura 13 e Figura 14).

Nesse contexto, tomei conhecimento de um trabalho da Marina Camargo: “Atlas do 

céu azul (Sul da América do Sul)” (Figura 15), onde ela sobrepõe os elementos visuais de um 

atlas geográfico em uma imagem do céu de dia, invertendo o globo terrestre e a esfera celeste. 

Essa inversão do chão para o teto, da superfície para o céu, me atraiu de forma a pensar no 

meu posicionamento diante do trabalho dos retratos. 

Então tracei um paralelo entre minhas amadoras observações astronômicas e meus 

mapeamentos das faces de meus pais. Assim nos rostos como no céu, eu conheço sua fronte 

como um todo. Olho para cima e vejo o céu noturno, suas estrelas e seu espaço profundo. 
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Figura 13 –  Eurico Pavani - desenhos feitos a partir de observações astronômicas amadoras - 2009

Figura 14 –  Detalhe do trabalho: Mapa da pele, Mãe - 2011
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Figura 15 –  Marina Camargo - Atlas do céu azul (Sul da América do Sul) – 2007 –  fotografia
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Conheço os braços de nossa via láctea, reconheço alguns quadrantes de constelações e 

sei os nomes de alguns astros que  distingo  a olho nu. Da mesma forma, conheço os olhos, 

nariz,  boca e particularidades dos rostos de meus pais. Vejo o céu com curiosidade, não para 

me orientar, mas para me satisfazer. E os rostos também. Eu já conheço suas formas gerais, 

reconheço o que são. Mas apenas quando me aproximo, e observo cada pequena parte 

profundamente, em um plano fechado, é que consigo distinguir suas particularidades mais 

finas. Vejo estrelas antes invisíveis, e manchas nos rostos que nunca tinha visto (Anexo G).

Quando faço os retratos, antes de imergir para dentro dos micro territórios, eu estou 

frente a frente com os retratados. Existe a perspectiva da minha visão sobre seu rosto, a olho 

nu. Eu o vi, encarei, estive de frente. Da mesma forma, quando olho para cima, mesmo que eu 

não veja toda a esfera celeste de uma só vez, posso olhar para o infinito diretamente. 

Vivenciar a profundeza desse embate. Mas só quando aponto o telescópio para cima, ou 

separo um quadro do restante da fotografia, é que adentro esses territórios. É nesse momento 

que me jogo para o vazio e percebo suas particularidades, a fineza de seu grão e 

complexidade de sua malha. Afinal não estou me propondo a significar apenas, mas sim a me 

aprofundar. Pretendo o mergulho. Não estou interessado apenas naquilo que se toca, no sólido 

e impenetrável. Cartografo um abismo, que mesmo vendo um fundo, pretendo que não tenha 

um fim.
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5. Desenho e Escrita

A maneira que encontrei e que uso para cartografar os territórios dos rostos é o 

desenho e a escrita. As duas formas de representação, os dois mecanismos, me permitem uma 

rápida apropriação da imagem e tradução. Assim, posso colocar aquilo que vejo diretamente 

no papel, sem a necessidade de um outro planejamento ou de algum artifício. O desenho é 

simples e puro, imediato e direto. Translúcido das ações que o formaram.  E a escrita 

descritiva, curta e de certa forma tautológica, me permite uma avaliação rápida e sem rodeios 

daquilo que estou vendo. Ambas são formas de expressão singelas, leves, que apenas tocam a 

superfície sem esconder sua trajetória ou o que há por de trás. 

 “Os desenhos revelam o processo de seu próprio fazer, seu aspecto 

de forma mais clara. A facilidade de mimese de uma pintura 

frequentemente atua como um disfarce, isto é, aquilo ao qual ela se refere 

torna-se mais impressionante do que a razão mesmo de referir-se. 

Grandes pinturas não são disfarçadas desse modo. Mas mesmo um 

desenho de quinta categoria revela o processo de sua própria criação.” 

(BERGER:1993, p.150) 

Encontro no desenho de observação uma forma de expressão livre de artifícios, onde 

meus gestos e pensamentos se traduzem na forma de linhas, de estruturas e tramas. Reproduzo 

o visível e o sensível na superfície do papel, projetando imagens para além de sua superfície. 

“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”  (CALDAS, 2007 apud 

DERDYK, 2007, p.31. As linhas produzem caminhos, percursos do olhar. Em cada traço que 

efetuo, estive lá. Percorri aquele caminho, aquela forma, luminosidade e cor. “Desenhar é 
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olhar, examinando a estrutura das aparências”(BERGER:1976). Desenhar é ver, trazer para o 

visível.

Da mesma forma, quando descrevo com palavras as superfícies do retrato, também me 

localizo e percorro aquele território. Não estou interessado em atos ou em dramas, nem em 

pensamentos filosóficos. Quero apenas ver e entender o que vejo, descrevendo para mim 

mesmo aquilo que se apresenta. Cartografo com linhas caligráficas (Anexo H). 

“A cor, o comprimento e a espessura das linhas, a curvatura, a 

disposição espacial, a velocidade, o ângulo de inclinação dos traços da 

escrita correspondem ao timbre, ao ritmo, ao tom, à cadência, à melodia 

do discurso falado.” (ANTUNES, 2007 apud DERDYK, 2007, p.128) 

O meu pensamento consciente está registrado nos significados das palavras, e meu 

estado, minha condição, na forma das letras. Quando disponho letras em uma superfície 

gráfica, visual, elas também se compreendem como um desenho, um organograma. Possuem 

linhas, intervalos, pontos e ritmos. São um registro de minha passagem pela superfície do 

papel. 
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6. Considerações finais

O motivo pelo qual escolhi fazer este projeto como meu trabalho de conclusão de 

curso foi, acima de qualquer outro, a experimentação e o aprofundamento no processo que ele 

me ofereceu. Surgindo de uma proposta de desenho em aula, ele me levou por outros 

caminhos, e aos poucos fui fazendo uma série de outros trabalhos na mesma linha. Percebi 

que através dele eu poderia entrar em questões que vão além do resultado visual e abrir outras 

possibilidades de aplicar uma linguagem gráfica e de me posicionar perante o trabalho.

Ao criar um método para a execução, a princípio eu estava apenas resolvendo um 

problema de produção. Mas o processo me colocou em uma posição diferente em relação ao 

trabalho. E o resultado importava mais pelo próprio percurso e execução do que pela 

qualidade e apuro estético da imagem. O fazer entra no trabalho com mais força, como 

presença ativa do resultado. 

Ao longo do projeto descobri que ao fazê-lo eu me inseria nele muito mais do que em 

outras experiências. Comecei a pensar na relação entre corpos, entre os pequenos territórios 

que criava e em como se apoiavam, nos limite desses espaços. Pude pensar o desenho e 

minhas ações sobre o papel de uma outra maneira, mais relacionada ao processo do que a 

forma. Mais do que um resultado estético ou imagético, o que me cativou foi a imersão no 

trabalho, a possibilidade de eu me cercar daquilo que faço. Pude ver o trabalho como um 

resultado de sistemas e ações executadas sobre ele. Sistemas esses que formam uma presença 

incorpórea, um posicionamento do próprio trabalho. É o processo criando o lugar onde os 

elementos que o constituem existem.

Pensar o processo, experimentar o fenômeno da imersão, questionar não só aquilo que 

resulta, mas o que me cerca. Talvez o grande resultado ao final deste trabalho seja mais do 

que os objetos e desenhos que executei, mas a possibilidade de criar pensamento e indagações 

sobre a existência desses mesmos.
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Anexos

Anexo A - Márcia - 2011

Márcia
Lápis sobre papel vegetal, 3 camadas

39 x 84cm
Porto Alegre, 2011
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Anexo B - José- 2011

José
Lápis sobre papel vegetal, 3 camadas

39 x 84cm
Porto Alegre, 2011
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Anexo C - Márcia ( 3 camadas) – 2011

Márcia ( 3 camadas )
Lápis sobre papel vegetal

39 x 84cm (cada)
Porto Alegre, 2011
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Anexo D – José ( 3 camadas ) – 2011

José ( 3 camadas )
Lápis sobre papel vegetal

39 x 84cm (cada)
Porto Alegre, 2011
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Anexo E - Márcia II – 2011

Márcia II
Grafite sobre papel vegetal, 48 folhas

105 x 155cm
Porto Alegre, 2011
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Anexo F - José II – 2011

José II
Grafite sobre papel vegetal, 45 folhas

105 x 155cm
Porto Alegre, 2011
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Anexo G – Mapa da pele, Mãe – 2011

Mapa da pele, Mãe
Lápis sobre papel vegetal, 4 folhas

210 x 280 cm
Porto Alegre, 2011
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Mapa da pele, Mãe – Peça exposta, montagem suspensa – 2011
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Mapa da pele, Mãe - Detalhe – 2011

Mapa da pele, Mãe - Detalhe – 2011
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Anexo H – Mapa da pele, Pai – 2011

Mapa da pele, Pai
Lápis sobre papel vegetal, 4 folhas

210 x 280 cm
Porto Alegre, 2011
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Mapa da pele, Pai – Peça exposta, montagem suspensa – 2011
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Mapa da pele, Pai - Detalhe – 2011

Mapa da pele, Pai - Detalhe – 2011
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Desrição do área 11-E (Mapa da pele, Pai – 2011):

“TODA UMA ÁREA DE PELE, ILUMINADA DE BRANCO.

NA METADE INFERIOR, ALGUMAS PONTAS DE PELOS

DA BARBA NASCENDO, SE ESPALHANDO PELA SUPEFÍCIE.

NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO, UMA SOMBRA SE

DESFAZ A MEDIDA QUE DESCE O QUADRO.”

Desrição do área 7 -D (Mapa da pele, Pai – 2011):

“SUPERFÍCIE DE PELE MARCADA POR LEVES LINHAS

DE EXPRESSÃO EM ARCO, NO SENTIDO HORIZONTAL.

A LUZ ENTRANDO PELA ESQUERDA E UMA SOMBRA

LEVE NO CANTO INFERIOR DIREITO.

NO CANTO SUPERIOR DIREITO, ALGUNS

CÍLIOS BEM ILUMINADOS.”

Desrição do área 8-H (Mapa da pele, Pai – 2011):

“TODA UMA SUPRFICIE DE PELE LISA,

COBERTA POR UMA SOMBRA DENSA. NO CANTO

SUPERIOR DIREITO UMA ÁREA UM POUCO

MAIS ESCURA.NO CANTO INFERIOR ESQUERDO

UMA ÁREA MAIS ESCURA AINDA.”
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Anexo I – Exposição da Banca – 2011

Sequencia de fotografias das peças expostas na

Pinacoteca do Instituto de Artes - UFRGS – 2011
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