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 Resumo 

 

A pesquisa visa a abordagem do processo de criação em desenho, aqui entendido 

como uma ação - no caso riscar o papel. Para que uma ação seja realizada uma 

anterior deve ter existido; assim,  o desenho surge a partir de determinado 

encadeamento de ações. Penso que a memória de experiências seja recorrente no 

processo de criação, por isto há uma repetição do que já foi feito em tempos 

remotos e muitas vezes esquecido. Recorremos às lembranças para pautar nosso 

direcionamento do agora.  Também, nesta pesquisa, o desenho desdobra-se em 

lambes, na relação de deslocar-se na e entre cidades, na repetição de desenhos e 

no registro que dá origem aos vídeos time-lapses. O deslocamento é territorial e por 

vias da memória. Um traço segue adiante e também executa paradas, desta 

maneira, retornar é seguir adiante, seja com os traços sobre o papel, seja pelas 

experiências de vida que permeiam o processo de criação. 

 

Palavras-chave: Desenho. Lembranças. Ação. Lambe-lambe. Time-lapse. 

 

 

Abstract 

The research aims to approach the process of creation in drawing, understood here 

as an action - in this case scratching the paper. For an action to be performed a 

previous one must have existed; Thus, drawing arises from a certain chain of actions. 

I think the memory of experiences recurs in the process of creation, so there is a 

repetition of what has been done in ancient times and often forgotten. We use 

memories to guide our direction of the now. Also, in this research, drawing unfolds in 

pôster-bomber, in relation of moving inside and between cities, in the repetition of 

drawings and in the record that begins time-lapse videos. The displacement is 

territorial and through memory. A trait goes on and also execute stops, in this 

manner, to return is to move forward, either with the paper strokes or life experiences 

that permeate the process of creation. 
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Imagem 1. Espiral irregular. Nanquim, grafite e folha de arruda sobre papel; 30 x 42 cm; 2019.
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Imagem 2. Série: urubu casa. Grafite e guache sobre papel; 42 x 30 cm; 2017.
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Imagem 3. Lâminas híbridas de estudos. Grafite, nanquim, caneta esferográfica e guache sobre papel; 
42 x 30 cm (cada); 2016-17.
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Imagem 4. Descascar laranjas; Desenho. Ggrafite sobre papel; Fotografias; 30 x 155 cm; 2018.
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Imagem 5. p.18 à 21. Série: morar sozinho. Grafite e nanquim sobre papel; 21 x 30 cm (cada); 
2017 - 2019. Detalhes ao lado.
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Imagem 6. Série: morar sozinho. Grafite sobre papel; 42 x 30 cm; 2018. Detalhe embaixo.
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Imagem 7. Série: morar sozinho. Grafite e guache sobre papel; 30 x 42 cm (cada); 2017 - 2019.
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Imagem 8. Cadeiras e caixas. Grafite sobre papel; 98 x 132 cm; 2018.
Vídeo time-lapse: https://drive.google.com/open?id=1e_s_3iQF6IUQXjcVEdjW8SosGSpX1BmR
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Imagem 9. Cadeira na sala. Grafite  sobre papel; 42 x 30 cm; 2017.
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Imagem 10. A mesma escada e cadeira. Grafite, nanquim e guache sobre papel; 150 x 105 cm; 2019.
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Imagem 11. Selvagem. Grafite e guache sobre papel; 42 x 60 cm; 2017.
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Imagem 12. Autorretrato. Grafite e guache sobre papel; 42 x 60 cm; 2017.
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Imagem 13. escada e faca. Grafite e guache sobre papel; 42 x 60 cm; 2017.
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Imagem 14. escada e foice. Grafite e guache sobre papel; 42 x 30 cm; 2017.



31

Imagem 15. flor e faca. Grafite e guache sobre papel; 42 x 30 cm; 2017.
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Imagem 16. Série: Caixas de cachorros. Grafite e guache sobre papel; 42 x 30 cm(cada); 2017.
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Imagem 17. O que há do outro lado, Haruo Ohara. Grafite sobre papel; 172 x 120 cm; 2017.
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Imagem 18. Sem título. Grafite e sobre papel; 166 x 118 cm; 2017.
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Imagem 19. palete. Grafite, nanquim e bastão de óleo sobre papel; 166 x 118 cm; 2017.
Vídeo time-lapse: https://drive.google.com/open?id=1Xr2UyY9S8xgCvVRyu6X4pz14r63horZ_
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Imagem 20. Janeiro, Londrina; Grafite e nanquim sobre papel; 128 x 200 cm; 2018.
Vídeo time-lapse: https://drive.google.com/open?id=1IPmZOJBOl4Xfq-sFkIXEb6hKVEXfgKD8
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Imagem 21. Deslocamentos (Florianópolis-Sc). Grafite sobre papel; 29 x 75 cm; 2018.



38

Imagem 22. Deslocamentos (Jataizinho-Pr). Grafite sobre papel; 29 x 41 cm; 2018.
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Imagem 24. Deslocamentos (Jataizinho-Pr). Grafite 
sobre papel; 29 x 21 cm; 2018.

Imagem 23. Deslocamentos (Jataizinho-Pr). Grafite 
sobre papel; 29 x 41 cm; 2018.
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Imagem 25. Deslocamentos (Foz do Iguaçu-Pr). Grafite sobre papel; 29 x 80 cm; 2018.
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Imagem 26. Deslocamentos (Foz do Iguaçu-Pr). Grafite sobre papel; 29 x 41 cm; 2018.
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Imagem 27. facão. Grafite sobre papel; 42 x 60 cm; 2017.
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Imagem 28. facão; Nanquim, grafite e guache sobre papel; 42 x 60 cm (cada); 2018.
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Imagem 29. O verde que habita a criança. Nanquim. Grafite e guache sobre papel; 100 x 140 cm; 2018.



45

Imagem 30. carro abandonado - lugares suportáveis. Nanquim, grafite e guache sobre papel; 200 x 350 cm; 2018.
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Imagem 31. Saveiro – do quintal também é marcenaria. Grafite e nanquim sobre papel; 70 x 150 cm; 2019.
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Imagem 32. Cair, talvez o céu. Grafite e nanquim sobre papel; 42 x 89 cm; 2019.
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Imagem 33. 14/03/2018
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Imagem 34. 27/03/2018. Série: PRONTO. Nanquim sobre papel; 134 x 384 cm; 2018.
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Imagem 35. 17/04/2018
Imagem 36. 08/05/2018
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Imagem 37. 15/05/2018
Imagem 38. 19/07/2018
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Imagem 39. 17/09/2018
Imagem 40. 11/10/2018
Imagem 41. 08/11/2018



53

Imagem 42. 26/11/2018
Imagem 43. 06/12/2018
Imagem 44. 16/02/2019
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Imagem 45. 01/04/2019
Imagem 46. 22/04/2019
Imagem 47. 10/06/2019
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Imagem 48. 15/07/2019
Imagem 49. 11/08/2019
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Imagem 50. Série: PRONTO. Nanquim sobre papel; 76 x 288 cm; 2018.
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Imagem 51. Série: PRONTO. Nanquim sobre papel; 268 x 384 cm; 2018.
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Imagem 52. Série: PRONTO. Nanquim sobre papel; 96 x 603 cm; 2018.



59

Imagem 53. Séries: ADIANTE e VENDE-SE / VENDIDO. Nanquim sobre papel; 96 x 603 cm; 2018.
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Imagem 54. Série: VENDE-SE/VENDIDO. Nanquim e tipografia sobre papel; 96,5 x 132 cm; 2015.
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Imagem 55. Série: BEM VINDO. Nanquim sobre papel; 84 x 120 cm (cada); 2018.
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Imagem 56. Série: BEM VINDO. Nanquim sobre papel; 84 x 60 cm (cada); 2018.
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Imagem 57. Série: BEM VINDO. Nanquim sobre papel; 84 x 60 cm; 2018.
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Imagem 58. Série: BEM VINDO. Nanquim sobre papel; 84 x 60 cm (cada); 2018.
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Imagem 59. Série: ADIANTE. Nanquim sobre papel; 84 x 60 cm (cada); 2018.
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Imagem 60. Série: ADIANTE. Nanquim sobre papel; 84 x 60 cm; 2018.
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Imagem 61. Série: VENDE-SE / VENDIDO. Nanquim sobre papel; 168 x 480 cm; 2018.
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Imagem 62. VENDE-SE / VENDIDO. Nanquim sobre embalagem de café; 15 x 10 cm; 2018.
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Imagem 63. VENDE-SE / VENDIDO. Nanquim sobre embalagem de café ; 15 x 10 cm; 2018.
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Imagem 64. VENDE-SE / VENDIDO. Nanquim sobre embalagem de café ; 15 x 10 cm; 2018.
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Imagem 65. ADIANTE. Acrílica e nanquim sobre tela; 300 x 150 cm (cada); 2018.
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Imagem 66. Enchentes para o dia seguinte. Grafite, nanquim e guache sobre papel; 100 x 130 cm; 2019.
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Imagem 67. Montagem e desmontagem de um dia comum. Grafite e nanquim sobre papel; 120 x 84 cm; 2019.
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Imagem 68. (Tentativa) Montagem e desmontagem de um dia comum. Grafite e nanquim sobre papel; 
120 x 84 cm; 2019.
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Imagem 69. Deslocar para apagar rastros. Nanquim e grafite sobre papel; 100 x 210 cm; 2018.



76

Imagem 70. Escada sobre fita adesiva. Nanquim, grafite, guache e fita adesiva sobre papel; 60 x 42 cm; 
2019.
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Imagem 71. Caixa de papelão – talvez caixa de cachorro. Grafite e nanquim sobre papel; 42 x 60 cm; 2019.
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Imagem 72. Ralador - Uraí. Grafite sobre papel; 60 x 21 cm; 2019.
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Imagem 73. Mala. Grafite e nanquim sobre papel; 42 x 30 cm; 2019.
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Imagem 74. Caderno de desenho. Caneta esferográfica e nanquim sobre papel; 21 x 27 cm; 2019.
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Imagem 75. Criado mudo para quem? Sonho. Grafite e nanquim sobre papel; 100 x 130 cm; 2019.
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Imagem 76. Cama e cadeira – marcenaria de desenhos ou a necessidade faz a ocasião. 
Grafite, nanquim e guache sobre papel; 100 x 130 cm; 2019.
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Imagem 77. O caminho de volta é sempre adiante. Nanquim e guache sobre papel; 95 x 272 cm; 2018.
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Introdução 

 

 A erva de santa maria é um remédio caseiro usado para dores ocasionadas 

por batidas, torções. Ao questionar minha mãe se ela plantava essa erva daninha, 

respondeu-me que elas vieram junto com a terra usada para aterrar o terreno e que 

as sementes caem após o ciclo e perpetuam a sua permanência. 

O desenho é a continuação de uma ação e não começa com o traço, há um 

conjunto preparatório para o traço em si. A pesquisa é sobre o processo de criação e 

a tentativa de elencar alguns fatores desse conjunto preparatório até o resultado dito 

final. Entendo que a memória de experiências implica diretamente a escolha do que 

observar e o modo de fazer. Assim, observar o que está por perto pode, muitas 

vezes, remexer lembranças. 

Nesse caso o desenho é presente, passado e futuro. Investigarei, por meio do 

desenho, os seus desdobramentos enquanto linguagem gráfica e enquanto 

possibilidades de outras mídias, tais como o time-lapse1 e o lambe2. 

O desenho e suas tensões, assim como as ambiguidades entre mudanças de 

moradias que perpassam tanto o sujeito caminhante quanto o que ele desenha, são 

motores para esta pesquisa. Os trabalhos apresentados são entendidos como um 

meio de dialogar sobre resistência frente ao modo desenfreado de viver, pautado 

pelo consumo, pela renda, por uma felicidade que se dá somente por fatores 

externos. É uma resistência pela arte, pelo desenho, pelo fazer manual, pela 

aceitação do estrangeiro que se caracteriza pelo diferente. Quanto à resistência pela 

experiência, ela é construída no decorrer de um certo tempo e transforma-se em 

memória. Ecléa Bosi reflete sobre um elogio à lembrança3 e sua potência de 

reconstrução: “À resistência muda das coisas, à teimosia das pedras, une-se a 

rebeldia da memória que as repõe em seu lugar antigo” (BOSI, 1994, p.452). Assim, 

a resistência é também insistência, de um passo à frente que corta o peso da 

gravidade. 

                                                             
1 Time lapse é uma técnica de vídeo que consiste em juntar imagens estáticas para se criar 
animação, movimento. 
2 Lambe é um modo mais coloquial para lambe-lambe, um termo usado para designar um trabalho 
feito em papel e colado em locais da cidade, tais como muros, paredes, tapumes. Geralmente é 
usado como cartaz de outdoors da mídia publicitária 
3 “O que foi não é uma coisa revista por nosso olhar, nem é uma idéia inspecionada por nosso 
espírito - é alargamento das fronteiras do presente, lembranças de promessas não cumpridas” (Bosi, 
Ecléa. Memória e sociedade: Lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p.18) 
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O trabalho manual é tido como meio para o desenho que encontra influência e 

se desdobra tanto na cidade quanto no ateliê como forma de insistência e 

resistência sobre o mesmo suporte, neste caso, o papel. Entendo o meu processo 

de criação através dos movimentos circulares e de espiral irregular (img. 1), que 

abarca de modo entrelaçado passado, presente e futuro. Penso, pois, que o 

presente se dá semelhante à imagem de uma espiral irregular que ora toca em sua 

linearidade experiências passadas e vontades de futuro. Desta maneira, o texto que 

apresento acredito ser também uma espiral irregular de idas e vindas. 

A presente pesquisa é dividida em quatro capítulos. 

 No primeiro capítulo, a discussão é direcionada aos documentos de trabalho, 

não somente o que é observado, mas aquilo que permeia o processo de criação e 

estabelece relações pares com o que será desenhado. Nem sempre os pares se dão 

por igualdade e, muitas vezes, em meus desenhos, a ambiguidade e o contraste 

estão presentes. Olho para perto e esse gesto alavanca lembranças remotas e 

próximas. O deslocamento, meu e das coisas, são instauradores desta pesquisa que 

tem o desenho como mediador e linguagem de transmissão.  

 Desenho o que está próximo, o entorno e o que podemos dizer como 

ordinário, tais como: cadeiras, caixas, mesas, ferramentas, utensílios e alguns 

animais inseridos ou próximos ao meio urbano. O desenho em meu processo de 

criação é uma relação com o presente e teve início com o desenho de observação 

de coisas reais, porém, no decorrer do caminho, fotografias foram utilizadas como 

referências. Há no desenho de observação a busca pela materialidade das coisas 

observadas e as possibilidades dos materiais e ferramentas utilizadas; o que difere o 

desenhar a partir de fotografias é que elas transformam o tridimensional em 

bidimensional e assim retiram a materialidade da coisa em si. Esses modos de 

operar o desenho são importantes para entender o seu desdobramento para o vídeo 

time-lapse, pois a relação com a fotografia é estendida para além de sua função 

enquanto imagem de referência, ela torna-se um meio de perceber a memória e o 

sujeito que observa e dialoga tanto com o entorno quanto com o processo de 

criação. 

 No segundo capítulo, o termo deslocamento é investigado pela ação de 

resistir e insistir. Entendo deslocar como uma ação no espaço, como percorrer um 

território, mas também uma ação no tempo, que se dá pelas memórias. Lembranças 
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são importantes para o meu processo, pois transbordam no presente. O time-lapse é 

entendido como um outro olhar sobre o processo de criação; percebo que esses 

vídeos contêm fissuras entre um registro e outro.  

Nesse mesmo capítulo, o desenho é entendido como fricção. Esse termo 

deriva da técnica de frottage, ou seja, a transferência de texturas de determinada 

superfície para o papel. Na fricção, há esse movimento e também a articulação do 

artista que usa de outros materiais para compor o desenho de observação. 

Friccionar como frottage é também um modo de deslocar texturas de uma superfície 

para outra. 

 No terceiro capítulo, o deslocamento é também o objeto de pesquisa, porém 

com o recorte urbano e suas implicações numa trajetória cidade-ateliê e vice-versa. 

O desenho como lambe-lambe, o uso de palavras e também a representação de 

animais são discutidos neste capítulo. O cansaço enquanto estado corporal e mental 

é discutido como uma constatação do sujeito da atualidade; percebo que o esforço é 

um movimento que leva adiante para soluções de encobrimento no desenho e 

também de criação em meu processo. 

 No quarto capítulo, apresento alguns trabalhos mais recentes que abarcam 

questões que foram discutidas nos capítulos anteriores, tais como resistência, 

insistência, lembranças, fricção e deslocamentos. 

 

A ambiguidade de decidir deslocar-se e decidir parar, de um sujeito artista 

que se desloca de um local para outro, é parte do processo de criação dos 

trabalhos. Todavia, não é o fluxo de transitar que é investigado como motor para a 

ação de desenhar, mas são os momentos de paradas que possibilitam essa ação e 

acumulação que tal fluxo ocasiona. Ao parar, dúvidas são instauradas no sujeito, 

que oscila entre ficar e partir. São nesses momentos, que o embate com o real, são 

propícios para a ação de desenhar que o artista instaura, de suas experiências em 

choque com o que é encontrado no local em que se está parado. A espera é um 

momento de resistência e pressupõe o caminhar adiante, espera-se para algo 

acontecer, espera-se depois que algo tenha acontecido. 

O desenho é abordado como tensão e ambiguidade: as linhas e as manchas 

pressionando o espaço do suporte, de maneira a resistir e insistir em ultrapassar os 

limites impostos pelo artista. Essa tensão é também dos deslocamentos do sujeito 



         87 
 

em seu ambiente. Desta maneira, pretende-se investigar por meios práticos e 

teóricos os conceitos de experiência, e a concentração da ação de desenhar, que 

ocorre no meu processo de criação. A ação de fazer, de estar em movimento, é o 

motor para esse processo, no qual a intuição é entendida como intercâmbio entre a 

concentração e a memória, que é trazida à tona pela relação do sujeito e seu 

entorno. 

 O deslocamento por diferentes lugares da cidade, e também entre cidades, é 

um tema a ser pesquisado junto ao local em que o autor se encontra, pois a partir 

deste remete-se a outro, assim criando o deslocamento temporal4. Meu processo de 

criação é concomitante à vivência, já que deslocamentos na cidade e entre cidades 

se repetiram algumas vezes em minha formação. Mudar para Porto Alegre é mais 

uma vivência que está diretamente ligada ao meu processo de desenhar e a esta 

pesquisa. 

Observar ações corriqueiras interessa-me para criação; por exemplo, um dia 

em que estava coando café5 e, nesse manusear entre corpo, utensílios e materiais, 

despertaram ideias para desenhar. (img. 2.) Essas pequenas coisas banais 

interessam-me, aquilo que beira e insere-se nas margens das coisas, o que seria 

começar pelo periférico e não olhar e acertar o alvo de primeira. Penso que o 

desenho é iniciado a partir do contato com o entorno e que esse contato é diário.  

Olhar para o desenho e entender a relação centro-periferia que há na imagem como 

um todo, seria um modo de entender o vazio que há entre os elementos do desenho. 

Entendo que o movimento e o começar uma ação geram encadeamentos para 

prosseguir; parece algo simples e tolo, mas é uma busca por soluções. 

 

 

                                                             
4 Posicionar-se em um local é entender que tanto local quanto sujeito que se posiciona carregam 
experiências diversas e que, sim, podem serem semelhantes. Posicionar é o encontro entre local e 
sujeito. William Kentridge, em sua palestra Pensamento vertical: uma biografia de Johannesburgo 
afirma a partir de um diagrama em formato de X, no qual o autor é o encontro das linhas que se 
cruzam: antes dele, as gerações passadas e depois dele, as gerações futuras. Entendo o autor 
semelhante a um filtro e ligaçãos entre passado e futuro. (2014, min. 2). 
5 Coar café foi um estopim para aquilo que eu já observava há algum tempo e que tangencia o meu 
processo de criação. O fazer manual está presente em outras atividades, tais como a marcenaria, o 
varrer uma calçada e até mesmo o andar de bicicleta. Mas o coar café pareceu-me uma habilidade 
das mãos em um modo específico de segurar o coador por um pequeno canto de plástico, cuidando 
para acertar a entrada do bule, e a outra mão despejando a água. Pareceu-me um diálogo como uma 
outra forma de linguagem. Esse exemplo lembra-me o lavar louça, em que mãos driblam-se para 
ensaboar, enxaguar e esperar escorrer o montante de água. 



         88 
 

O artista William Kentridge entende que seu processo de criação perpassa 

um estado físico de concentração; em suas palavras: “[...] quando estou fisicamente 

engajado num desenho é que as ideias começam a emergir. Existe uma combinação 

entre desenhar e ver, entre fazer e avaliar, que estimula uma parte de minha mente 

que, não fosse isso, ficaria fechada” (KENTRIDGE, 2012, p. 15). Acredito nesse 

estado que o artista afirma, porém também insiro nos manuseios ordinários a 

potência de elaborações, já que experiências são acumuladas para que o 

fisicamente engajado possa acontecer. Entendo que o encadeamento de ações gera 

possibilidades de acasos6. Cao Guimarães é um artista que aborda o acaso no 

cotidiano simples e também usa repetições de movimentos, por exemplo no trabalho 

‘Limbo, de 2011’ (img. 78), em que o artista registra fatos corriqueiros em cidades 

fronteiriças entre Brasil e Uruguai. Os movimentos repetitivos, seja dos braços, de 

sons, de ferramentas, são referências para o meu trabalho, pois estão imbuídos de 

espera, de repouso e de uma certa falta de controle. Francis Bacon afirmou: 

“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, 

aprendi a organizar o acaso.” (BACON, 2010, p. 43). 

 

 

Imagem 78. Cao Guimarães. Limbo. 17min. 2011. http://www.caoguimaraes.com/obra/limbo/ 

A experiência de desenhar é registrada por um lápis sobre papel, porém a 

experiência é mais ampla e também acontece no observar, no caminhar, no justapor 

e criar a partir do que é imaginado. Segundo John Dewey, “A experiência ocorre 

                                                             
6 “A irrupção do acaso não se dá por acaso, mas unicamente pela decisão de lançar-nos” 
(POHLMANN, 2006, p. 291). 

http://www.caoguimaraes.com/obra/limbo/
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continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições ambientais está 

envolvida no próprio processo de viver” (2010, p.109). Assim, acumulamos 

experiências que transbordam no presente. Somos recipientes de memórias, está 

tudo depositado em nós, como um líquido turvo em uma cumbuca, que se enche a 

cada dia de mais líquido, e não fazemos mais distinção do que é o líquido de hoje, 

de ontem ou de amanhã7. Ao relembrar, o fazemos a partir do agora, de quando já 

não há mais o passado enquanto presença, mesmo com auxílio de outros que 

também compartilharam a experiência, o recontar um fato passado gera 

transformações. Segundo Bosi: 

O encontro de um amigo que se tenha sentado nos mesmos degraus nos traz 

uma espécie de euforia e tranquilidade. Deixamos de ser, por um momento, 

os visionários da cidade antiga que só existia em nós, e que, de repente, 

ganha a sanção de uma testemunha: passa a ser uma lembrança coletiva, 

portanto uma realidade social. O mapa de nossa infância sofre contínuos 

retoques à medida que nos abrimos para outros depoimentos (BOSI, 1994, p. 

413). 

 

 Ao desenhar de observação, o que está ao redor está também no desenho, 

tanto o outro quanto as características de um ambiente. Bosi discorre sobre a 

construção da memória coletiva que se faz pela afirmação e confrontação dos fatos 

narrados. Se o desenho demanda dias para seu feitio, talvez seja semelhante a 

construção da memória coletiva. A partir do desenho temos um registro do que foi o 

instante dessa criação, e retornar a esse desenho é confrontar o que lembramos 

dele, tanto ao olhá-lo quanto ao que é guardado como lembranças sem a presença 

do desenho.  

As palavras encobrimento e brechas e alguns de seus sinônimos são 

repetidas ao longo do texto. Estes termos estabelecem relações com a memória e 

como ela opera no processo de criação que é entendido como contínuo e que deixa 

rastros. De acordo com Samuel Beckett (2012, p. 97), no texto O caminho: “O único 

caminho de volta era adiante e adiante era sempre de volta”.  

A pesquisa visa ao movimento de fazer, desbastar, incrustar, friccionar o 

desenho e suas relações com o bidimensional, com seus materiais e ferramentas. 

Os locais onde transito, tais como casa, rua, cidade, também impregnam o meio de 

                                                             
7 Conversa com Rebeca Lo Turco que usa dessa metáfora para contextualizar a memória como 
recipiente de líquidos. 
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criação. É olhar para perto que nos leva distante na ação de cavoucar a memória. A 

investigação dos contrastes encontrados no caminho do branco do papel ao preto do 

nanquim, ou do preto característico de alguns grafites, é um dado que venho 

buscando com esse material. 

 Usei desenhos em papéis tamanho A3 para organizar os intuitos desta 

pesquisa. Animais urbanos, ferramentas, referências artísticas e teóricas de épocas 

distintas, assim como escritos estão representados nesses desenhos. (img.3). 

O desenho é o movimento que se materializa pelos suportes escolhidos, seja 

pela ação voluntária racional, seja pela expressão do desenho. Quando a linha toma 

forma, algo acontece entre sujeito e realidade. Desenhar de observação é gerar 

formas que instantaneamente estão à frente ou guardadas na memória. Há outra 

forma de desenho, talvez mais impulsivo, que parte de ações fortuitas e geram 

traços espontâneos e menos racionais. Esses meios de desenhar ganham potência 

quando entrelaçados, indicando subjetividades e afirmando materialidades. Vejo no 

trabalho de Marcelo Grassmann potências de entrelaçamentos em suas linhas e 

manchas sobre a superfície do desenho e da gravura em metal. A contribuição da 

gravura em minha formação é o entendimento do tempo das coisas, da necessidade 

técnica de manusear as ferramentas e os materiais, o que acaba influenciando o 

desenho. Os desenhos e principalmente as xilogravuras de Oswaldo Goeldi trazem-

me conhecimento do desenho resolvido com poucas linhas, de modo direto e 

incisivo, o qual necessitou do embate para ser realizado. 

 O desenho atravessa as linguagens bidimensionais nesta pesquisa e insere-

se no adiante da linha, na construção de manchas, na justaposição, aproximação e 

afastamento de massas, no espaço do suporte. O ato de desenhar cria e delimita 

espaços, dá vazão ao poder do homem de se manifestar. Diego Raick afirma que a 

ação de desenhar é como uma bruxaria, por criar, talvez, o invisível. 

  

A ação mais elementar do desenho: estender a linha adiante. 

Avançar, abrir ou dividir um espaço ao se traçar uma linha. O termo traçar 

traz muitos sentidos pertinentes para pensar a ação de desenhar: o traço é 

linha, vestígio e semelhança. Diz-se traço da porta para designar seu limiar, 

como se o traço definisse uma divisão entre duas realidades diferentes, a de 

dentro e a de fora. Para este tipo de traço, diferente da linha descrita em uma 

trajetória, o espaço traçado passa a ser dois, e entre eles a linha se torna um 

abismo ou a passagem sombria de um não-espaço. Desenhar como bruxaria 
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permite evocar estes não-espaços, partir mundos ao meio, fazer saltos entre 

realidades pelo traço de uma porta (RAICK apud DIAS; VILELA, 2011, p. 

201). 

 

 Olhar, desenhar e delimitar espaços são ações do homem em direção à 

criação que se torna concreto no papel e em outros suportes, tal como atravessar 

um terreno baldio todos os dias, o qual implicará uma linha no local pisado e 

repisado; e imaterial no corpo do artista pelas suas experiências. O sujeito está 

sempre traçando linhas, seja pelo seu caminhar, seja pela sua observação e 

impressão do real. 

Os trabalhos que não são abordados diretamente, são decorrências das 

investigações da presente pesquisa. Assim como, os vídeos 19 horas de ônibus, 

2019 e Hidrantes, 2019. 
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Imagem 79. Caderno. Grafite e caneta esferográfica sobre papel. 21 x 30 x 0,18 cm. 2019. 
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Capítulo 1 - Coisas de trás 

 

1.1 - Documentos de trabalho: lembranças 

 

 O presente texto relaciona coisas de trás, as quais entendo como objetos 

propulsores para o processo de criação e também como experiências que são 

guardadas na memória, e que são nomeados aqui como documentos de trabalho. O 

limite entre documento e trabalho a ser exposto é tênue. Os documentos 

caracterizam-se pelo que está próximo ao artista e este ao deslocar-se carrega 

consigo algo de suas experiências e confronta-se com outras em outros locais. 

Retorno aos objetos de pesquisa que me foram propulsores para que este 

estudo tomasse corpo, tais como cadernos de desenho, a relação entre imagem e 

palavra, o desenho como motor de tensão para a investigação do bidimensional, 

seja em gravura, pintura ou escrita. Faço essa regressão, pois são experiências 

importantes e, somente depois de um tempo, talvez de espera ou de olhar afastado, 

começo a estabelecer relações a partir desses elementos.  

A memória é um motivador para este estudo, a investigação sobre ela se dá 

aqui tanto pelo desenho quanto pelo texto. 

O caderno é um instrumento que me acompanha pela solidão; vejo que há 

algo de companheirismo nesse objeto (img. 79). Essa afirmação me faz lembrar 

daqueles que levei ao Japão em uma viagem em busca de trabalho, onde registrava 

letras tortas e imagens distorcidas. Durante a graduação em artes visuais o caderno 

continuou como objeto de investigação do desenho, mesmo as frases ou pequenos 

textos relacionam questões sobre como olhar para o corriqueiro – aquilo que está ao 

redor - assim, desenho e palavra somam-se. Posso dizer que nesse instrumento 

experiências são registradas de modo a querer guardar alguma coisa a que 

posteriormente retornar, pois registrar é um meio de assegurar a memória e de 

apropriar-se de determinado instante que nos foi importante. Os cadernos de 

desenhos, nos anos de 2017, 2018 e 2019, são específicos em sua origem, mas no 

decorrer do tempo e de seu manuseio acabaram gerando contaminações de 

registros, seja desenhos ou palavras, que desviaram do objetivo primeiro. Todavia, 

há desenhos que abarcam o objetivo e outros que impulsionam, no sentido de 

projetar impulsos para trabalhos futuros. 
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 A ação como motor para seguir adiante – entendo dessa maneira o desenho 

e também as relações que são aprendidas pelo fazer, em que as palavras não dão 

conta da retenção do conhecimento prático. Entendo o desenho como um 

conhecimento que sempre se acumula e se reorganiza mais e mais, por justamente 

ser tanto do campo da prática como do intelecto. O desenho alimenta-se das ações 

corriqueiras que guiam nossas mãos sobre o indeterminado. Por exemplo: a ação de 

retirar o caderno da mochila é um gesto que pode ser potente para o ato de 

desenhar. 

Ações corriqueiras são manipuladas e observadas como instrumentos que se 

dão pelo fazer, por determinado embate entre sujeito - matéria - ferramentas. Coar 

café é um exemplo dessa ação e foi justamente nessa ação que percebi o quanto 

meu processo de criação está envolvido tanto com a manualidade quanto com o 

embate entre sujeito e seu contexto. Volto a esse ponto para trazer o exemplo de 

experiências diárias construídas pelo observar e pelo fazer. Observar alguém 

manuseando uma ferramenta gera certo fascínio por aquela ação. A primeira 

tentativa de fazer semelhante é geralmente um fracasso, pois essa mesma ação 

necessita de um aprendizado demorado que se dá pela prática. Desta maneira, o 

conhecimento é construído de modo particular para cada pessoa. Não há uma 

precedência exata de como finalizar um desenho, ele é entendido como um fazer 

que se renova a cada realização e não um conhecimento estagnado pela memória 

automatizada. 

Caminhar até um local é uma experiência única; fazer novamente o mesmo 

trajeto torna-se outra experiência. Penso que a singularidade de cada ação sejam 

experiências que nos atravessam, como afirma Jorge Larrosa Bondía: “A 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (2002, p. 21). 

Talvez, semelhante a olhar para uma cicatriz que relembramos e recontamos 

sempre que nos perguntam sobre tal marca. 

A experiência acumulada na memória renova-se no fazer como possibilidade 

de repetição dos movimentos, de maneira a mudá-los sutilmente para acomodações 

desejadas. Penso em experiência e memória no sentido de que é possível buscar 

lembranças de acontecimentos em objetos e ações atuais, e em articular o que é 

selecionado para ser lembrado e o que é lembrado de modo involuntário. Estes 

últimos, muitas vezes, surgem de fatos externos. 
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Nkem observa Amaechi descascar batatas, vendo a casca fina formar uma 

espiral translúcida. 

“Cuidado. Você descasca tão rente”, diz. 

“Minha mãe costumava esfregar casca de inhame na minha pele se eu 

tirasse muito inhame com a faca. Levava dias para parar de coçar”, diz 

Amaechi com uma risadinha (Adichie, 2017, p. 40). 

 
Nessa passagem, a escritora Chimamanda Ngozi Adichie narra fatos 

corriqueiros que remetem a lembranças diferentes das duas personagens. Ao 

acessar a memória, da maneira que for, encontram-se recorrências e apontamentos 

no que faço hoje. Desta maneira, há a percepção de que algumas coisas que me 

interessam são constantes. A faca é uma ferramenta que me acompanha já há 

algum tempo; a mesma faca que corta os legumes é aquela que limpa o peixe na 

beira do rio. Não a mesma, talvez, mas é uma faca; é uma das facas e ser 

denominada assim traz consigo lembranças de experiências que me foram caras. 

Para limpar peixes é preciso uma faca pontuda, pois é preciso espetá-lo em 

determinada parte e seguir cortando-lhe o couro. Entendo que esses conhecimentos 

pareçam distantes da pesquisa, mas são aprendizados que contribuem para que o 

desenho enquanto manipulação de ferramentas possa estar presente como incisão 

sobre o papel.  

Maria José Martínez de Pisón, em seu texto Salvando as distâncias, discorre 

sobre o fato de o presente não existir enquanto experiência desse momento, mas 

ser sempre uma lembrança, e “Daí a necessidade de representar, de contar-nos 

histórias” (Pisón, 2009, p. 24.). Pergunto-me “sobre o que desenho” e a resposta 

demora para se formar. Por exemplo, os hidrantes que desenhei (img. 69) durante 

algumas semanas e que se encontram fixados na parede como um objeto de espera 

que necessita de encontros diários para se formarem laços de aproximação. Os 

hidrantes são objetos obsoletos que estiveram presentes no meu passado e, na 

atualidade, o encontro com esses objetos gera lembranças; ou são as lembranças 

que direcionam o que olhamos? 

As relações necessitam de repetições que se desenrolam no tempo e é nesse 

viés que vejo a lembrança recontada como a ultrapassagem do presente, assim 

como Samuel Beckett fala de seguir adiante e de personagens que, mesmo na 

mísera condição de viver, continuam suas repetições como uma incisão e insistência 

em viver e assim prolongam o tempo. Acredito que Maria José Martínez de Pisón 
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refere-se à necessidade de representação e de contar como uma afirmação do que 

realmente se vive. Se não contamos, parece que não existimos. O desenho conta de 

algum vazio existente entre sujeito e entorno? E desenhar preenche esse vazio com 

possibilidades de contar, e contar significa que foi real? Desenhar é tanto uma ação 

solitária com os materiais e ferramentas quanto uma relação de trocas com entorno. 

Assim criam-se ligações entre artista que desenha e o entorno. Será essa ligação o 

vazio a que o artista tem acesso? Esse é outro ponto do processo de criação que 

entendo como o local de possibilidades que acontecem entre sujeito e objeto 

observado.  

Ao recontar estamos acrescentando e retirando, recriando a partir de 

lembranças. Discorro sobre essas experiências porque é por esse modo que 

entendo o que se encontra nos desenhos; tal como o apagamento8 e a transição 

entre figura e fundo são confundidos, também há nesses relatos de lembranças 

certa confusão em identificar e estabelecer limites. Talvez seja nesse emaranhado 

de lembranças que a relação entre desenho, escrita, gravura e vídeo se insere. Em 

meio a todas essas linguagens que se desdobram do desenho, tenho o caderno 

como local em comum, como depositário de ideias. 

Fiz desenhos das facas que peguei emprestadas de amigos9. O desenho 

Descascar laranjas, 2018’10 (img. 4) surgiu da necessidade de devolver as facas 

emprestadas, assim registrar e representar o que não teria mais. Parece que algum 

sentimento de nostalgia antecipatória age no sujeito quando ele sabe da partida de 

algumas coisas que foram presentes até determinado momento. 

Esse trabalho faz referência à ação de descascar laranjas enquanto 

impulsionadoras de gestos únicos. Ao olhar para o refeitório da universidade, 

percebo que o modo como cada pessoa descasca uma laranja é singular. A faca é 

um utensílio que me interessa para além de seu uso enquanto ferramenta de corte. 

                                                             
8 Entendo o apagamento no desenho pelo encobrimento de traços já feitos. A ação de apagar é a de 

acrescentar e encobrir. A aproximação é, com a afirmação de Samuel Beckett, “O único caminho de 
volta era adiante e adiante era sempre de volta” (2012, p.97), mesmo ao retornar estamos seguindo 
na direção dianteira. Entendo como encobrir, acrescentar, desta maneira apagar e velar o que está 
embaixo. 
9 Perdem-se muitas facas em uma casa de estudante, amigos que me emprestaram facas: Fernanda, 

Duda, Bárbara, Rafael, Dalila e Paulo. 
10 Esse trabalho foi desencadeado pela proposta na disciplina de ‘Processos participativos em arte: a 

conversa infinita’, ministrada pela Prof.a Dr.a Claudia Vicari Zanatta. A proposta na disciplina era de 
descascar laranjas na tentativa de acionar lembranças de como se aprendeu a realizar essa ação. 
Pela prática procurou-se chegar à memória de uma determinada experiência. O registro e interação 
dessa proposta deu-se pelo desenho, pela escrita e pela narração. 
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Assim, semelhante à criança que desmonta um brinquedo para saber o que há 

dentro e, na ausência de chave de fenda ou Philips, utiliza uma faca com a ponta 

gasta. Quando eu aproximo descascar laranjas de desenhar, procuro fazer ver que 

há instantes de primeira tentativa, que se dão pelo conhecimento do tatear as 

coisas, como no exemplo da criança curiosa com o brinquedo. O desenho, no 

entanto, não é um conhecimento automatizado, ele se dá como acontecimento 

fenomenológico.  

 

 

1.2 - As coisas que são documentos 

 

Coisas, quando lançadas como um substantivo, sugerem um termo amplo; 

assim, elenco coisas que são documentos de trabalho para o meu processo criativo. 

Esses documentos muitas vezes estão próximos enquanto suportes para os 

trabalhos, como uma pista que nos ajuda a chegar a um determinado local. Flávio 

Gonçalves define documentos de trabalho como realizadores de transportes 

imperfeitos de histórias a serem realocadas de modo imprevisível e diverso.11 Esses 

transportes acontecem corriqueiramente. De acordo com a diversidade do 

entendimento do que é arte, direciono-me pelo documento de trabalho enquanto 

potência de criação. Anne Bénichou, em seu texto Esses documentos que são 

também obras... (2013), discute obra e documento: “Uma multiplicidade de objetos 

que circulam no campo da arte de hoje funcionam como documentação em certas 

ocasiões e como obras em outras; ou ainda podem ser referidos aos dois estatutos 

simultaneamente” (BÉNICHOU, 2013, p. 173). A mudança acontece de fato no ato 

instaurador, articulando os documentos como propulsores para trabalhos ou como 

recorrências passíveis de mudanças. Já o documento enquanto trabalho, 

possivelmente, mantém estável suas possibilidades de transformação. 

Recolho objetos e imagens e entendo essa ação como modo de organizar o 

conhecimento adquirido. Ilya Kabakov, em seu texto O homem que nunca jogou 

nada fora (1977), discorre sobre a separação peculiar do lixo de modo a questionar 

que o que nomeamos como lixo é imposto por meios externos. Ao desaparecermos, 

deixamos nas coisas um pouco do que fomos. Desta maneira, a memória está nas 
                                                             
11 Fragmento e transportes imperfeitos: algumas estratégias de formação de imagens. Manuscrito inédito, 

2018, p. 21. 
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coisas. Escolher o que guardar e o que jogar fora é um modo de seleção do que 

possivelmente é um documento de trabalho. 

A memória auxilia o direcionamento de nossos olhares. Quando percebemos, 

em meio ao processo de criação, que determinados caminhos ou objetos já estão 

intrínsecos em nós, conseguimos perceber o quanto do que fazemos são repetições. 

Por exemplo, o facão usado para cortar as bananeiras na casa de minha avó não é 

o mesmo que observo há alguns dias para desenhar (img. 28); nem os martelos e 

ferramentas da marcenaria, nem os utensílios que ficavam guardados no monoke 

(dispensa, no idioma japonês que minha avó falava). Por estar em outra cidade, 

encontro os mesmos objetos que são outros para a reconstrução de minhas 

lembranças. 

O desenho é um embate com a matéria, semelhante a lidar com a terra, onde 

aprendemos enquanto a manuseamos. O desenho é feito dessas relações de 

incisão e trocas, pois aquilo que nos dispomos a fazer gera uma reação do material 

que está sendo trabalhado. Vejo o exemplo de crianças e jovens que empinam pipas 

com sabedoria e habilidade e entendo como um aprendizado adquirido pelo fazer, 

em que foi necessário praticar para se obter tal conhecimento. Já entendo o 

desenho como acontecimento de possibilidades que se abrem a cada desenhar. 

Portanto, desenhar é diferente de empinar pipas, como dito anteriormente, é 

também, diferente de descascar laranjas, mas o fazer enquanto possibilidade de 

conhecimento é um dado em comum. Assim, semelhante ao personagem de 

Kabakov, o sujeito carrega consigo suas experiências. Em meu processo de criação, 

tais experiências são confrontadas no desenho. 

 Ao guardar notas de maquininhas de cartão sem saber qual o objetivo para 

aquela ação, estava apostando que teriam algum sentido um dia. Depois de algum 

tempo, essas notas foram descartadas. Hoje percebo que guardo etiquetas de frutas 

e legumes, das quais compro somente uma unidade, e acredito que esteja 

relacionado ao colecionismo de notas de maquininhas, de observar as impressões 

em papéis finos, da relação com as xilogravuras em papel arroz. Lembranças são 

aqui acessadas, pois, ao morar sozinho, lembra-se mais do outro que no passado 

esteve perto. A série morar sozinho (imgs. 5, 6 e 7) é o primeiro contato com o 

desenho de objetos próximos, após a mudança para Porto Alegre-Rs. 
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Acredito que, mesmo quando os documentos de trabalho não são utilizados 

em trabalhos recentes, há algo que os potencializa para direcionamentos futuros. 

Por exemplo: a casa de estudante em que habito, como uma organização coletiva 

de que me aproximo e vejo-a como um documento ou um local importante para a 

criação. Olho ao redor sem esquecer de onde venho. Nessa mesma casa, observei 

dois caixotes sobre duas cadeiras por alguns dias, estavam secando em dias 

ensolarados. A insistência deles, dia após dia naquela posição, motivou-me a 

desenhá-los e registrar a ocorrência da passagem do tempo materializada nos 

trânsitos do sujeito que está se relacionando com esses objetos por meio do 

desenho. Essa ação deu origem ao trabalho Cadeiras e caixas, 2018 (img. 8) e ao 

vídeo de mesmo título (img. 80). A cadeira é um objeto que me interessa há um 

tempo, porém a disposição foi feita por outras pessoas. Esse fato é importante para 

entender que estar próximo é, de certa maneira, estar atento e que decidir desenhar 

não é instantâneo, mas se dá pela aproximação que se faz pela insistência. Pelo 

olhar que procura as mesmas coisas já vistas. O time-lapse começou como um 

registro transversal do trabalho palete, 2017 (imgs. 81 e 19) e, neste trabalho 

Cadeiras e caixas, o vídeo time-lapse é articulado como trabalho a ser exposto junto 

com o desenho. Entendo essa transição, do registro para o trabalho a ser exposto, 

como a transformação do documento de trabalho. 

 

 

 

Imagem 80. Elias de Andrade. Frames do vídeo time-lapse cadeiras e caixas; 2018. 
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Imagem 81. Elias de Andrade. Frames do vídeo time-lapse palete; 2017. 

 

 

 

 

O marceneiro12 é aquele que movimenta e manipula a madeira; há nos seus 

desenhos projetos do que é possível com esse material. Vejo nesse ofício o 

desdobramento do desenho bidimensional para o tridimensional, vejo nos desenhos 

de meu pai a simplicidade do traço que carrega a potência de vislumbrar um futuro 

objeto (img. 82). A marcenaria é um local de convívio que me atravessou enquanto 

experiência e vivência, muito do que faço no desenho hoje é constituído por esse 

fazer manual de conhecimento pela prática de como trabalhar a madeira. Cortar, 

lixar e envernizar são ações transportadas para o papel no ato desenhar. 

                                                             
12 Aprendi esse ofício com meu pai. 
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Imagem 82. Arlindo de Andrade. Desenhos para possíveis móveis. 2017. 
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Para cortar a madeira é necessário técnica para saber manusear a serra, seja 

manual ou automática. O primeiro ensinamento que me lembro é sobre como usar o 

serrote e que não é necessária uma força imensa para manipulá-lo e, sim, ritmo e 

paciência. Já ao usar a serra automática, é importante aprender a observar a 

madeira, seus nós, as direções de suas veias. Às vezes, quando se corta um 

pedaço de madeira revesso, o pedaço pode prender, saltar. 

Lixar é a ação de deixar a madeira mais lisa, de retirar as farpas oriundas de 

cortes que machucam a madeira, ainda mais se a parte cortada da madeira for de 

revesso13, ou seja, quando os veios da madeira são contrários em algum ponto. É 

comum os nós da madeira serem mais duros e necessitarem de olhares mais 

cuidadosos. Então, lixar a madeira é um modo de retirar o áspero da madeira. O 

movimento de lixar é acompanhar os veios da madeira.  

O movimento das mãos para se envernizar uma madeira é semelhante a lixar, 

porém envernizar é mais suave; também segue as veias da madeira e, nos cantos, o 

cuidado é maior, pois ora passa-se direto o pincel e ora é preciso parar para não 

empoçar verniz. A primeira demão é com seladora e uso do pincel, depois lixa-se 

com uma lixa fina e a aplicação é feita com uma boneca, que consiste em um 

punhado de algodão ou estopa. Esse instrumento é para finalizar a aplicação da 

seladora ou do verniz, consegue-se com o movimento da boneca uma camada 

brilhante de verniz ou seladora. Acredito que esse aprendizado manual de lidar com 

a madeira é transportado para o modo como desenho; por exemplo: os movimentos 

das mãos que riscam o papel e são guiados pelos olhos que seguem o contorno da 

coisa observada, assim, se estabelece a relação de atenção entre mão e olhar, a 

atenção dada aos materiais e aos instrumentos de desenho, o peso que a coisa 

observada exerce sobre o instante de desenhar, o movimento repetitivo dos traços 

que seguem a mesma direção, talvez um ritmo. 

De acordo com Ecléa Bosi: “[...] a memória permite a relação do corpo 

presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ das 

representações” (Bosi, 1994, p. 46). O passado é acordado com o presente e este 

toma formas variadas por meio da criação. Portanto, os documentos são tanto 

físicos quanto abstratos, já que, ao desenhar, olho para perto, mas esse olhar está 

baseado em experiências, as quais inundam o presente e premeditam os olhares. 

                                                             
13 Quando há o encontro de veios da madeira, assim ficam contrários. 
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1.3 - Caderno de um mês e adiante14 

 

Os desenhos dessa série foram feitos em locais perto de casa. Caminhar até 

esse local, observar e desenhar de observação algo da paisagem é uma realização 

de dias que dizemos satisfeitos: “hoje o dia rendeu”. Desenhar uma vez por dia 

talvez sacie essa necessidade e cobrança de fazer alguma coisa. A escolha é pelo 

desenho como ação de sair de casa, chegar ao local, observar, desenhar e retornar, 

bem como dia após dia, são ações que caracterizam uma rotina, uma segurança de 

saber o que fazer todos os dias. 

Esse trabalho é feito a partir de um caderno (img. 83) que é utilizado para 

desenhar todos os dias, uma vez por dia, no período de um pouco mais de um mês. 

Não desenhar durante alguns dias gerou questionamentos sobre o passado e 

possibilidades de reinventar outros rumos, pois o passado é escrito na luz do 

presente. Há dias que pulamos, em que deixamos para depois algum objetivo; que 

erramos e pisamos na bola. Assim como erramos, também mudamos de direção e, 

no decorrer dos desenhos, houve mudança do objeto observado e uma mudança do 

local. São dois locais diferentes observados, um parque para crianças e uma 

esquina de uma avenida movimentada. O primeiro é um local não muito visitado, já o 

segundo é um local de fluxo intenso. 

O trabalho exposto não é o caderno em si, mas a impressão dessas páginas, 

em formato A4 (img. 84), com inscrições manuais, por meio de estêncil, usando 

números e palavras oriundas das propagandas de ruas, tais como preço de 

combustíveis, anúncios de produtos, facilidades de pagamentos. O tamanho A4 é 

aquele que nos acompanha desde a pré-escola até os escritórios, quando se 

trabalha em escritórios. 

                                                             
14 Ensaio visual publicado na Revista do Colóquio - UFES. Disponível em 

http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/24527 
 

http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/24527
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Imagem 83. Caderno de um mês e adiante; caneta esferográfica sobre papel; 15 x 21 cm; 2018. 
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Imagem 84. Caderno de um mês e adiante; desenho, xerox colorido e estêncil sobre papel; 150 x 147 

cm; 2018. 
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Capítulo 2 - Deslocamentos e desenhos 

 

2.1 - Insistência e resistência15 

 

O deslocamento é de Londrina-PR para Porto Alegre-RS, a cidade que 

recebe é maior que a anterior. Quando a mudança já está certa e próxima de sua 

data definitiva, mesmo o definitivo tendo suas variações, como a espera por algo 

longínquo e certeiro, percebi que ocorreu uma nostalgia antecipatória – talvez um 

não pertencimento – do que não será mais presente como até o momento foi. Nesse 

intervalo, desenhos de observação de coisas da casa foram feitos (imgs. 9, 13 à 16), 

não semelhante a um inventário, mas uma forma de estar em contato, procurando 

experiências imediatas com coisas que sempre estavam por perto. Começo por 

objetos e plantas do jardim da frente. O jardim com várias plantas e um pé de romã 

muito antigo, assim como o pingo de ouro. Capim guiné e arruda não faltam. 

Ao chegar ao novo local, houve várias mudanças para além do próprio 

deslocamento; ocorreu de começar aproximações com o desconhecido e também a 

busca de relações entre o passado de um lugar que se tornou distante e novas 

formas de se relacionar com o processo de criação em um lugar novo para quem 

chega. O desenho de observação de coisas necessárias e instantâneas para a 

sobrevivência foram as primeiras tentativas de me aproximar do que sempre esteve 

presente em outro local, como ocorre na série de desenhos já mencionada sobre os 

alimentos para uma pessoa só; muda-se de casa, mas não se muda de si por 

completo. Carregamos moldes rígidos, todavia maleáveis a acréscimos. 

 O sujeito que desenha transita entre locais, na resistência e insistência de 

seguir adiante. Richard Sennett, ao escrever sobre o artífice16, discorre sobre a 

resistência se apresentar de duas maneiras: 

 

[...] as que são encontradas e as que são produzidas. Assim como o 

carpinteiro encontra nódulos inesperados num pedaço de madeira, o 

                                                             
15 Texto com modificações apresentado no Seminário ‘Agulhas para desativar bombas - Utopias 

artísticas e políticas da imagem’. FABICO / Instituto de Psicologia / UFRGS. 15 e 16 de dezembro de 
2017. Coordenação Prof. Dr. Edson Luiz André de Souza. E, publicado no site 
<https://psicanalisedemocracia.com.br/2018/05/deslocamentos-e-desenhos-a-acao-de-desenhar-
como-resistencia-agulha-no-12-elias-de-andrade/> com o título ‘Deslocamentos e desenhos: a ação 
de desenhar como resistência. Postado em: quarta-feira, maio 9, 2018. 
16 “O artífice explora essas dimensões de habilidade, empenho e avaliação de um jeito específico. Focaliza a 

relação íntima entre a mão e a cabeça” (SENNETT, 2009, p. 20). 

https://psicanalisedemocracia.com.br/2018/05/deslocamentos-e-desenhos-a-acao-de-desenhar-como-resistencia-agulha-no-12-elias-de-andrade/
https://psicanalisedemocracia.com.br/2018/05/deslocamentos-e-desenhos-a-acao-de-desenhar-como-resistencia-agulha-no-12-elias-de-andrade/
https://psicanalisedemocracia.com.br/2018/05/
https://psicanalisedemocracia.com.br/2018/05/
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construtor pode deparar-se com lodo imprevisto no subsolo da obra. Essas 

resistências contrastam com o que faz o pintor quando descarta um retrato 

perfeitamente válido, decidindo começar de novo; neste caso, o artista é que 

antepõe um obstáculo em seu caminho (2009, p.240). 

 

De um lado, a resistência é imprevista e, de outra, é deliberada pelo autor. A 

busca por um ideal pode levar a criar resistências. Entendo que, para o meu 

processo de criação em desenho, a resistência é um modo de insistência do traço 

sobre o papel; tanto um preenchimento de determinado espaço do papel, quanto 

uma insistência que muitas vezes ocasiona saber quando parar o traço. A palavra 

adiante remete não somente ao seguir, mas também ao estagnar. Pois, mesmo 

parado, providências e transformações estão ocorrendo. Não necessariamente no 

material, mas na relação estabelecida entre o artista e suas ferramentas e materiais. 

O final do trabalho não é uma conclusão17, mas um enunciado de uma 

determinada experiência. A afirmação do eu desfaz-se ou traduz-se no desenrolar 

dos trabalhos. A realização de autorretratos (imgs. 11 e 12) talvez afirme um local 

ainda desconhecido de como colocar-se no mundo. Todas essas ações são de 

colocar as mãos sobre o indeterminado, como dito no capítulo anterior. Com o olhar 

para objetos específicos, há a identificação do sujeito que se traduz para estar 

quase ausente de modo figurativo, embora ainda está presente a potência dele no 

que está representado. 

Desenho várias vezes a mesma coisa. A escada é uma dessas, como no 

trabalho A mesma escada e cadeira, 2019 (img. 10), que repete objetos já 

desenhados algumas vezes. A escada vazia contém influências da cadeira vazia de 

Van Gogh e de Paul Gauguin (imgs. 85 e 86), cadeiras que esperam para serem 

utilizadas e que guardam pertences de alguém que ali se encontrava. A pintura da 

cadeira de Van Gogh está no imaginário dos artistas brasileiros, ao menos os que 

passam por uma educação formal; no entanto, não é uma cadeira, mas uma pintura 

de observação que demonstra a percepção do embate com o real, a afirmação é por 

conta de pequenas distorções - do pé, do assoalho - que ocorre quando se desenha 

de observação no intuito de buscar a semelhança da materialidade da coisa, pois o 

relevante não é a simetria, mas o embate com o real. Essas pequenas distorções 

                                                             
17 “À medida que uma pessoa desenvolve sua capacitação, muda o conteúdo daquilo que ela repete” 

(SENNETT, 2009, p. 49). 



         112 
 

ficam mais visíveis em seus desenhos (imgs. 87 e 88), também de cadeiras, pois o 

desenho de observação possibilita distorções, que mediante o movimento de ora 

olhar para o papel, ora para o objeto, gera fragmentações de como continuar o 

desenho, talvez semelhante a caminhar, em que escolhemos como, onde e com o 

quê caminhamos. No desenho os caminhos são escolhidos, mesmo que haja um 

objetivo de olhar para o que se desenha, escolhas são feitas. Acredito que os 

desenhos de cadeiras de Van Gogh sejam de observação, pois há a distorção, a 

atenção à materialidade do objeto, o ângulo fora de uma única perspectiva, os quais 

são características de um desenho feito olhando para a coisa que se desenha. John 

Berger afirma que o desenho é um documento autobiográfico: “Un dibujo es un 

documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de um suceso, ya sea 

visto, recordado o imaginado. Una obra “acabada” es un intento de construir un 

acontecimiento en sí mismo.” (BERGER, 2011, p. 3). Se o desenho é um 

descobrimento, entendo que é do momento que se desenha, pelo que ele projeta, 

tanto do passado quanto para o futuro. 

 

  

Imagem 85. Van Gogh. A cadeira de Van Gogh. 1888; 90,5 x 72,7cm; Óleo sobre tela. National Gallery. 

Imagem 86. Van Gogh. A cadeira de Gauguin. 1888; 90,5 x 72,7cm; Óleo sobre tela. Museu Van Gogh. 
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Imagem 87. Cadeira. Lápis. Saint-Rémy: março a abril, 1890. Museu Van Gogh. Amsterdã. 

Imagem 88. Cadeira e esboço deuma mão. Giz preto Saint-Rémy: de março a abril de 1890. Museu Van Gogh. 

Amsterdã. 

 

Entendo a resistência como meio de desenho que se desdobra no decorrer 

dos dias, como enfrentamento e encontro com os materiais e ferramentas. Resistir a 

alguma ação é também um meio de contaminação de ambas as partes. Penso que, 

ao resistir, haja possibilidades de reexistir18 ou existir conjuntamente. Há também na 

resistência o enfrentamento; desta maneira, resistir é também insistir. Resistir 

pressupõe enfrentar adversidades e também uma ação de se lançar a um auto 

desafio; dessa maneira, é uma experiência que ocasiona conhecimento daquilo que 

se está ‘enfrentando’. Sennett é adepto do pragmatismo que tem o trabalho diário e 

o saber lidar com as ferramentas e os materiais como proporcionador de 

experiências que refletem nas relações sociais. Para Sennett, o conceito de 

experiência é assim exposto: 

[...] palavra de conotações mais vagas em inglês do que em alemão, que a 

divide em duas, Erlebnis e Erfahrung. A primeira designa um acontecimento 

ou relação que causa uma impressão emocional íntima, a segunda, um fato, 

ação ou relação que nos volta para fora e antes requer habilidade que 

sensibilidade. O pensamento pragmático insiste em que esses dois 

significados não devem ser separados. Se permanecemos exclusivamente no 

                                                             
18 Referência a Zé Celso, no documentário Evoé. Dirigido por: Elaine Cesar Tadeu Jungle. 2011. 

http://canalcurta.tv.br/busca/specSearch.aspx?spec=diretor&artist=Elaine%20Cesar
http://canalcurta.tv.br/busca/specSearch.aspx?spec=diretor&artist=Tadeu%20Jungle
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domínio da Erfahrung, acreditava Willian James, podemos ser apanhados na 

armadilha do pensamento e da ação determinados pelo vínculo fins-meios; 

podemos sucumbir ao vício do instrumentalismo. Precisamos constantemente 

do acompanhamento interno de Erlebnis, da “sensação que causa” alguma 

coisa (2009, p. 321). 

 

Se a experiência colada aos acontecimentos diários de que nos dispomos 

proporciona o saber lidar novamente quando ocorrer o mesmo embate, posso dizer 

semelhante, então estamos preparados para o que vier novamente? Acredito que o 

aprendizado firma-se com as experiências, mas não é de todo certeza que 

saberemos lidar, pois será outro contexto, o que passou não retorna mais. De algum 

modo adquirimos experiência para saber lidar, mas o resistir e o insistir pressupõem 

um passo além. Um pouco da experiência que nos causa algo de modo íntimo é 

novamente buscado em um próximo acontecimento. Para o ato de desenhar, os 

acontecimentos diários influenciam o modo como lidar com o lápis, com o pincel; um 

exemplo é o coar café ou o aprendizado de manusear pincéis, serrote, martelo na 

marcenaria. Acredito que a experiência instrumental de lidar com essas ferramentas 

proporciona, posso dizer, repetições de manusear tais ferramentas no desenho, o 

que pode gerar soluções inusitadas, que podem ser entendidos como acaso. Ao 

mudar de ferramentas, o corpo, a mão e o braço estão impregnados das 

experiências passadas; dessa maneira, o desenho, no caso, terá resquícios de 

como martelar, de como serrar e lixar. 

Os quatro trabalhos, referidos nas imagens 13 a 15 intermediam a relação 

entre objetos corriqueiros e alguns afazeres cotidianos, com uma carga de 

insistência sobre o suporte, tanto pela materialidade dos traços e das pinceladas 

quanto pelo uso de objetos que remetem ao seguir adiante. A escada para subir e 

descer, a faca para seguir em seu curso de cortar, no caso, repartir ao meio o que 

se encontra pela frente - fruta, legume, carne. A foice, assim como a faca, tem a 

função de repartir, de cortar rente ao chão para a colheita. O espaço vazio que há 

entre os papéis quando são postos lado a lado é evidenciado nos trabalhos 

seguintes, mas já há no trabalho da faca indícios desse vazio, que causa uma 

ruptura em todo o desenho. O que seria saltar de uma escada? Como acontece na 

fotografia de Haruo Ohara (img. 89), o saltar, de uma escada concreta, como a 

ruptura de um desenho são ações de arriscar-se, o que causam contrastes com o 
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que é estabelecido como normal. Percebo que utilizo imagens, palavras e números – 

os quais estão presentes nos desenhos desde a investigação dos cadernos de 

desenhos que ocorreu na graduação – como modo de construir pelos contrastes que 

se somam. 

 

 

Imagem 89. Haruo Ohara. Maria, filha de Haruo, e Kazuo Tomita, sobrinho. Londrina - PR - Brasil - 1955. Acervo 

IMS. https://ims.com.br/titular-colecao/haruo-ohara/ 

 

Por que, ao mudar de cidade, muda-se o sujeito? É uma pergunta que me 

faço ao estar em outra cidade, rememorando a nostalgia antecipatória ocorrida antes 

de sair de casa. Tento entender que, para os trabalhos, as linhas do tempo são 

virtuais e podem ressoar e serem atualizadas a qualquer momento. Todavia, o que 

está ao redor influencia diretamente o meu processo de criação. Segundo John 

Dewey: “A carreira e o destino de um ser vivo estão ligados a seus intercâmbios com 

o meio, não externamente, mas sim de uma maneira mais íntima.” (DEWEY, 2010. 
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p. 75). As trocas com o meio são de via dupla: tanto o sujeito se movimenta de modo 

incisivo sobre a realidade quanto a realidade e todas suas especificidades 

movimentam-se sobre o sujeito. São diálogos que transformam tanto o artista quanto 

o mínimo do que está ao seu redor. 

A experiência do desenho é uma ação do corpo entre perceber e inscrever 

sobre determinado suporte. O movimento do corpo é para os lados, em círculos 

crescentes e decrescentes e também de modo vertical, como subir e descer de uma 

árvore. Aliás, subir em uma árvore sempre me trouxe sentimentos de risco, de 

ultrapassar limites para além dos territórios, ultrapassar limites de si. O desenho 

como experiência é algo de se arriscar, talvez semelhante a esse modo de subir em 

árvores. 

Tentar é uma coisa pequena que pode chegar ao grande. Beckett, em seu 

romance Molloy, fala de insistências pequenas sobre coisas próximas e vulgares 

para se chegar ao que é maior; por exemplo, quando o personagem coloca a camisa 

de várias formas diferentes. “Ocupar-se das pequenas coisas é chegar às grandes, 

com o tempo” (BECKETT, 2014, p. 231). Entendo que o desenho e a escrita talvez 

sejam pequenos meios de estar no mundo; são meios que começam com a vontade 

de arriscar-se sobre determinado campo. A experiência como fazer que se acumula 

e se faz a partir do desgaste, como desbastar um galho com um canivete para fazer 

uma ponta, em que tanto canivete, quanto galho e também o sujeito que realiza essa 

ação estão sendo transformados. O canivete perde, um mínimo que seja, de seu 

corte, o galho faz-se ponta onde não se tinha e o sujeito é ultrapassado por essa 

experiência. Desta maneira, acumular não é somente guardar tudo que é possível, 

mas o entendimento de que nos transformamos no sentido de encobrimento, de algo 

que nos ultrapassa e não se acumula por inteiro. Se a experiência é isso que nos 

passa, como afirma Jorge Larrosa. Então, todos os envolvidos nessa ação são 

afetados, pois são parte de um todo que coopera para uma ação. 

Os desenhos como ação são carregados do passado, da vontade de tentar e 

do próprio fazer. Começar um risco pode ser pela vontade de imagens, mas 

começar um risco no papel é entender que, a partir daquilo, não se volta mais ao 

que era o papel; embora, a cada decisão de como continuar o traço será necessário 

rever a vontade da imagem que se quis com o que já existe no papel. Entendo que a 
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repetição desses caminhos revela a diferença nos traços, que, ao olhar descuidado, 

confundem como sendo a mesma coisa. 

 O desenho se dá pelo fazer, mas entendo que o começo do desenho é antes 

de riscar o papel; é difícil discernir qual o seu começo, pois o pensar em desenhar já 

é um começo, começar a cortar papéis mesmo sem saber o que irá desenhar 

também é um começo. Então, o fazer, seja fazer no seu sentido de interferir no 

espaço seja o fazer-se pensamento, são movimentos de começar a desenhar.  

 Francesco Careri, em seu livro ‘Caminhar e Parar’, traz ao público vários 

ensaios sobre o viver na cidade de modo nômade, em um sentido peculiar para o 

autor, que procura na cidade interfaces e seres que proporcionam esse modo de 

viver. A partir do fazer, o desenho toma seu rumo e caminhar é um seguir adiante, 

mesmo voltando o passo, é para frente; e segundo Careri, parar significa que 

estávamos caminhando. Assim como a caminhada é um meio de aprendizado, de 

contato e afeto com o meio, o desenho também se dá pelo movimento. Associo o 

desenho com a imagem de subir em algo que esteja em movimento, um trem, uma 

carroça, um caminhão. Será isso uma imagem para pensarmos o começo do 

desenho? Pois, o começo não é a partir do vazio. O começo já existe, o que 

fazemos no desenho é puxar o vagão que está ora cheio, ora pela metade e quase 

sempre tudo bagunçado. A organização se dá no caminho, o que pegamos e o que 

deixamos; ao traçar sempre estamos escolhendo o rumo a seguir, semelhante a 

contar uma história, sempre escolhemos o que será validado por nossas palavras. 

Caixas de cachorros, 2017 (img.16) são desenhos de vontades de guardar 

alguma coisa da casa que ficará para trás. Entendo como um sentimento de 

saudade antecipatória e a vontade de continuar onde se está, pois, quando se sabe 

da mudança, o sentimento de pertencimento começa a se esvair. Talvez semelhante 

à fumaça que desaparece ou ao orvalho secando nas primeiras horas do dia. Algo 

como procurar o que ainda não existe, o futuro antecipado no presente. Ao 

desenhar, o que foi apreendido encontra-se em partes com o presente e o futuro que 

aponta vontades de ser e de guardar. 

Os desenhos das caixas de cachorros apontam, também, para o local de 

origem dessas imagens. Não há uma casa de cachorro que possa se dizer que é 

dele, mas há um meio nômade nesse material - caixas de papelão - que já por 

característica principal têm o embrulhar para transportar. Assim, a casa é somente 
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para alguns momentos e, no caso, é para proteger do frio, que não é longo nesta 

cidade, Londrina-Pr. Esses desenhos apontam para esses que não têm casa imóvel, 

que de algum modo carregam consigo todos os seus pertences. Apontam, também, 

para a precariedade do local. 

O trabalho, Criado mudo para quem? Sonho, 2019 (img. 75), representa o 

sono como um momento de atravessamento daquilo que está em nós. Como sonhos 

podem tomar conta de um local e provocar sensações ditas reais? O cachorro 

representado no desenho, toma essa proporção de ocupar todo o espaço e a 

pergunta criado mudo para quem? O que está no título, é um questionamento 

acerca de ter esse móvel, será as caixas de cachorro e o criado mudo, objetos que 

delimitam condições reais? A solidão do sono, que talvez esteja representado como 

vazio nas caixas de cachorros e, posso dizer assustadora para quem encontra um 

cachorro enorme que olha para trás como se estivesse procurando algum ruído que 

lhe despertou de seu caminhar, a solidão acompanha o ser em suas mudanças. 

Mudar para outra cidade é um passo no precipício, é um risco de lápis 7H19 

sobre um papel firme. Não há retorno sem marcas geradas pelos movimentos. Há 

riscos e apagamentos de resistência sobre um mesmo local. Mas a resistência que 

busco é sobre a existência, a partir do cansaço físico e mental de repetições 

manuais, de traços sobre um papel firme colado em uma parede. Desenhar e apagar 

com outro desenho e outros traços são movimentos de repetição que se desdobram 

lentamente e que se diferenciam no gesto de parecer igual, pois tentar fazer igual é 

sempre um fracasso, o traço repetido é outro. Sennett aborda o artífice como aquele 

que aprende com seus erros, pela prática, “Expondo-nos à prática, ousando fazer, 

podemos ter de entender o fracasso e não propriamente o erro, reconhecer limites 

de capacitação a cujo respeito nada podemos fazer” (SENNETT, 2009, p. 113). 

Entender o fracasso é entender que não precisamos acertar o que está pré-

estabelecido como certo, é aceitar que erramos, que, ao fazer novamente, estamos 

refazendo a partir de uma experiência que gerou um modelo, mas ao repetir as 

coisas se transformam. Ao descrever uma prática, tanto adicionamos quanto 

retiramos e ao repetir a descrição novamente se adiciona e retira, pois o caminho da 

narração é um caminho que se renova a cada tentativa. Sennett afirma que a 

“linguagem não é uma “ferramenta-espelho” adequada para os movimentos físicos 
                                                             
19 Lápis duro, com que é necessário forçá-lo sobre o papel para que o traço se fixe; sendo assim o uso de 

borracha para apagar é quase impossível. 
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do corpo humano” (2009, p.111), nem os movimentos físicos que dão origem ao 

traço são ferramentas-espelho.  

Resistir e insistir é entender que fracassamos, que o que almejamos é 

secundário de um modelo e que, a cada repetição (insistência), a coisa muda, pois 

já são outros fatores que influenciam o trabalho. Repetir um traço sobre um pequeno 

local são pequenos deslocamentos pela insistência, como acontece nos trabalhos O 

que há do outro lado, Haruo Ohara e Sem título, ambos de 2017 (imgs. 17 e 18). 

Aline Dias, ao falar do tempo no desenho, exemplifica a tamanha diferença entre a 

ponta de um lápis e o tamanho do papel, mesmo que seja um papel sulfite; para 

preencher todo o espaço com a ponta do lápis, o trabalho seria desgastante20. A 

cada traço ou no contínuo do traço, a passagens seriam em tempos diferentes, em 

que o recomeçar é constante na cabeça do artista, que guia o lápis como a mão. 

A resistência pela insistência acumula-se no cansaço, o que caracteriza 

também um modo de continuar. Insistir é um desejo de ultrapassar. Assim como na 

fotografia Espectadores, 1961 (img. 90) de Haruo Ohara, encontram-se maneiras de 

ultrapassar a parede de madeira, seja pelo garoto que olha pela fresta, seja pelo 

homem que sobe numa bicicleta. Cada um encontra e sabe a medida que pode 

alcançar. Encontrar modos de insistir é representado pelo desenho que articula 

objetos em que se pode subir, tais como cadeiras e paletes, os quais não são 

necessariamente objetos que foram feitos para isso. Subir para olhar pode ser uma 

transgressão, geralmente não se pode subir se não for em escada. Sendo assim, a 

resistência é uma insistência do desejo que se torna concreto pelo desenho, por 

aquilo que ele representa? 

                                                             
20 “O tempo do desenho pode ser rápido, imediato – a associação mais imediata com o desenho de esboço –, 

mas o desenho pode ser também uma prática de lentidão. E não necessariamente num desenho minucioso, 
basta pensar na desigual proporção entre a área de papel a ser ocupada pela ínfima área da circunferência do 
grafite de um lápis bem apontado” (DIAS, in Aqui desenho, 2010, p. 36). 
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Imagem 90. Espectadores, 1961 Londrina - PR. Haruo Ohara / Acervo Instituto Moreira Salles. 

 

 

O desenho é um modo de instigar aquilo que é visível e que foi direcionado 

pelo artista. Como já dito, os desenhos que faço são o embate com o real, de retirar 

o que há no contato imediato com o que é observado, embora esse contato seja 

maturado no tempo decorrido, assim o contato é anterior ao traçar; existe enquanto 

observação e como memória relacionada ao objeto em questão. É desta maneira 

que penso o cansaço, pela acumulação do dia a dia, pela necessidade de 

sobreviver. 

O artista Tehching Hsieh entende suas performances como parte de sua vida, 

como um pedaço da vida, se assim as pudermos repartir. No trabalho Um ano de 

desempenho, 1980-1981 (img. 91), o artista marcou de hora em hora um relógio de 

ponto, semelhante aos existentes em fábricas. Cada vez que ele socava o relógio, 

ele tirava uma foto de si mesmo. Ele raspou a cabeça para evidenciar a passagem 

do tempo concomitante aos cabelos que cresceriam. Ao final de um ano, essas fotos 

deram origem a um vídeo de 6 minutos. Em outro trabalho - Outdoor Piece, 1981-

1982 (img. 92) - o artista fica sem entrar em locais fechados, também por um 

período de um ano. Nessa performance, ele vive segundo seus instintos, pela busca 

da sobrevivência. “Eu era como um cão selvagem vivendo entre a sociedade 
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civilizada”21. Tehching Hsieh viveu como imigrante ilegal no Estados Unidos por 

quatorze anos; o sentimento de estrangeiro, daquele que não pertence ao local em 

que se encontra, que não se comunica muito bem em outro idioma, assim, um pesar 

e um sentimento de deslocado lhe eram comuns. Em suas obras, a insistência é 

contínua e o cansaço, não somente do corpo, mas de um ser que carrega consigo a 

marca da diferença, o cansaço é um motor para suas performances. Insistir na 

performance é um modo de resistir. 

 

       

Imagem 91. Tehching Hsieh. Um ano de desempenho (1980-1981). 

 

Imagem 92. Tehching Hsieh. Outdoor Piece (1981-1982). 

                                                             
21 Fala do artista(8m 28s), disponível em: https://www.tehchinghsieh.com/doing-time 

https://www.tehchinghsieh.com/doing-time
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A realidade de resistir, de persistir, está no fazer e na aceitação de que algo 

acontece no embate com o material que se manifesta pelo atrito. Acredito que todos 

os dias que o artista Tehching Hsieh performou, foram embates com a realidade. 

Careri sustenta que o caminhar como meio de explorar por onde se anda é um 

caminho de seguir adiante: 

Jamais voltar atrás. Se entrarmos por um furo da cerca e percorremos 

alguns quilômetros, voltar atrás seria realmente deprimente. O fato de 

procurar uma saída é a melhor maneira de se explorar o território, isso leva-o 

a seguir por atalhos que levam a outros furos. Mas, às vezes, mesmo o fato 

de ter de bater à porta do proprietário para pedir-lhe que abra e o faça sair 

pelo portão principal. (2017, p.106). 

 

Adotar esse meio de explorar é acreditar no diálogo, sem deixar de se impor, 

mas entender que é uma construção de seguir adiante. Penso que esse arriscar pela 

superfície da cidade seja também um modo de explorar o desenho, não pelo 

caminho percorrido, o que também gera um desenho, mas, o posicionamento frente 

a um papel. Arriscar-se adiante e saber quando parar, sempre a partir de tentativas. 

Quando Walter Benjamin, em O narrador, 1936, diferencia a narrativa da 

informação, ele situa a primeira como um trabalho quase manual de articular as 

palavras e a experiência da vida nos entrelaçamentos entre as frases. Se para 

Benjamin, “O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência 

ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiências de seus 

ouvintes” (1987, p. 201), sendo assim, narrar é articular experiências em palavras e 

penso que no desenho há a articulação de experiências transportadas para o modo 

como se desenha. 

Escolher insistir, mesmo que seja como esperas ou mínimos movimentos, é 

um meio de se posicionar frente à fluidez da era da informação, que Benjamin define 

como alheia à necessidade de interpretação. A informação necessita fechar-se em 

formas exatas, sem a possibilidade de expansão, ela não cria, apenas reproduz sem 

a obrigatoriedade de reflexão e criação. Já a narrativa aponta brechas para a 

interpretação. Sendo assim, entendo o desenho como um fazer narrativo. Não como 

contar uma história, mas um fazer que libera tensões ambíguas de 

entrecruzamentos. A espera intermediada pelo fazer é resistência e insistência pelo 

desenho. Preencher e encobrir uma parte do desenho é insistir que há 
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possibilidades de refazer, talvez até o momento de esfumaçar a relação figura-

fundo. 

Como o meu desenho é uma relação com o entorno, o que está no primeiro 

plano é atravessado pelo que está no segundo plano. Preencher é também um 

movimento que insiste, por exemplo o traço serrilhado, aquele que é adjetivado 

como traço medroso por seguir devagar e leve até formar o contorno da imagem. 

Percebo em meus desenhos esses traços mais vigorosos atualmente, como forma 

de ocupar sem a necessidade de apagar com a borracha, mas o apagar pelo 

acumular, pelo encobrir mais ainda o que já foi traçado. Esses traços serrilhados 

deixam rastros, como caminhar em terra macia22; não há como não dizer que não se 

passou por ali. É um meio de dizer: - eu estive ali. 

Encobrir pressupõe que algo fica submerso. Em meu processo de desenhar 

não busco o apagamento para retirar, mas a sobreposição, como modo de adicionar 

que possibilita perdas. Ao olhar para o trabalho, por exemplo: A mesma escada e 

cadeira, 2019 (img. 10), é possível perceber como o apagamento pelo preencher 

criar formas e também traços de imagens submersas.  Então, apagar é entender que 

não há um apagar completo, no sentido de desaparecer. Penso na atualidade, 

quando perdemos um pen drive ou quando o hd do computador não funciona mais e 

o que existia enquanto arquivo não existe mais. Podemos dizer que é um apagar por 

completo? Acredito que o que foi apagado são dados rígidos e que comprovam o 

conhecimento do dono daquele objeto, mas mesmo assim a pessoa existe como 

rastro daquilo que perdeu e muitos dados, transitam por mídias de navegação. A 

perda não é por completo. Parece que atualmente, a memória da pessoa encontra 

mais barreiras para ser validada do que a memória registrada por um aparelho. 

Mesmo em sua morte, suas coisas (materiais e imateriais), continuam propagando o 

que ele foi.  

O trabalhos O que há do outro lado, Haruo Ohara e Sem título (imgs. 17 e 18) 

foram feitos na escala 1:1, objetos em tamanhos reais, para deslocar o que está fora 

para dentro e vice-versa. Sair do chão, procurar outras funções, ou mesmo função 

nenhuma, para objetos corriqueiros fazem parte da insistência sobre a mesma coisa 

                                                             
22 A terra do norte do Paraná, onde fica Londrina-Pr, é chamada de terra vermelha, característica de sua 

coloração. Caminhar até o rio, como narrado acima, necessitava caminhar sobre essa terra. Essa mesma terra 
remete a momentos que morei em um sítio e preparar a terra para plantar é deixa-lá macia para a semente 
germinar. Na cidade essa terra é evidenciada em terrenos baldios que são atravessados como atalhos. 
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que ocorre na repetição dos traços no desenho. Assim como empilhar bancos para 

liberar espaço, pois pode ser para guardá-los ou para se chegar ao mais alto 

possível, por exemplo, ao precisar trocar uma lâmpada e não se tem uma escada. 

Suspender-se do chão, mesmo que seja somente um degrau a mais, semelhante a 

olhar o que está atrás do muro, pois assim ganha-se altura suficiente para o olhar 

ultrapassar o horizonte entre o muro e o céu. Pode ser a cadeira, o palete, a escada; 

eles, assim como os materiais e ferramentas de desenho, carregam suas 

possibilidades para além de suas funções pré-estabelecidas. 

A referência à passagem do homem olhando para o outro lado associa-se à 

fotografia Espectadores, 1961 (img. 89) de Haruo Ohara. Nessa foto, vejo a vontade 

que há em saber o que está do outro do lado, o muro como barreira, como estímulo 

e também como divisor. Assim como falo que desenhar e escrever se dá a partir do 

movimento, de posicionamento, transpor esse muro também é um princípio de 

movimento. A ação de subir sobre a bicicleta é permeada por ações de 

conhecimento que se fazem pelo próprio fazer, pela inventividade de olhar para os 

objetos e enxergar neles possibilidades. O que poderia ser uma resistência, no caso 

o muro, torna-se parte integrante do sujeito, da bicicleta, do garoto que olha pela 

fresta. Resistir é uma forma de transformar ambos os lados, o que resiste e o que 

persiste. 
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2.2 - Outro olhar como sujeito observador – time-lapse 

 

 

Imagem 93. Diego Velázquez. Las Meninas. Óleo sobre tela. 1656. Museu Nacional do Prado. 

 

A pintura Las meninas, 1656 (img. 93), de Velázquez, é atravessada por um 

olhar que leva até o fundo da tela sem deixar de percorrer o que está ao lado, 

fazendo ziguezagues de idas e voltas dentro do espaço da tela. Todavia, saber 

quem olha é um mistério, seja o espectador dentro da tela, seja o pintor como 

reflexo, seja os reis como financiadores da pintura. Essa obra, junto com alguns 

textos sobre tal quadro, fizera-me pensar na câmera fotográfica que registra de 

tempo em tempo, o que está próximo ao ato de desenhar, em um mecanismo que 



         126 
 

entendo como um outro olhar23, evidenciados nos vídeos time-lapse que serão 

abordados mais adiante. 

Influenciado pelas leituras da pintura Las meninas e por inquietações de 

pensar o desenho em seus desdobramentos, começo a registrar o processo de 

desenhar no trabalho palete, 2017 (img. 19) de forma sequencial, com o uso de uma 

câmera fotográfica. Desse modo, surgem alguns questionamentos acerca de outros 

olhares sobre o andamento do trabalho, sobre quem desenha, sobre o tempo e 

sobre os movimentos. Registro em fotografias de tempo em tempo o processo, 

coloco a câmera de modo oblíquo em direção ao desenho que está em processo de 

construção. Ao querer usar uma determinada lente para a câmera, optei por deixá-la 

em diagonal, registrando o trabalho e o que mais fosse possível de incluir em seu 

campo de registro. A palavra oblíqua é cara para mim, ela tem sua origem em 

“cerimônia oblíqua”, que foram aulas de desenho em que o professor-propositor 

Claudio Luiz Garcia24 dispunha uma sala com objetos, projeções, aromas, luz, 

sombras, tecidos translúcidos, e os estudantes e praticantes de desenho 

necessitavam transitar pela sala de modo a também serem atravessados. Mais que 

um corte vertical ou horizontal, era um corte diagonal, tanto na sala quanto na 

proposta de ser, na pessoa. O corte diagonal abrange tanto norte e sul quanto leste 

e oeste. Ele consegue expandir-se por quase todo um local, pois a linha diagonal 

tange o vertical e o horizontal de um determinado plano. Essas experiências que 

trago como origens são entrelaçadas no presente. São olhares de um estrangeiro 

sobre o passado que não para de incidir no presente. 

O trabalho palete, 2017 (img. 19) é decorrência de dois desenhos anteriores, 

O que há do outro lado, Haruo Ohara, 2017 e Sem título, 2017 (imgs. 17 e 18), em 

que cadeiras e bancos são representadas em modos de espera e de deslocamento 

de sua função prática. Esses objetos elevam o corpo para flutuações e possíveis 

afastamentos do chão. O palete é um objeto para carregar cargas pesadas, tais 

como fardos de alimentos, peças de metal, plásticos e variados, e, muitas vezes são 

reutilizados para outras funções; busco esta referência de outras funções para além 

do previsto (img. 94). Como já dito, a repetição do traço como ação de encobrimento 

                                                             
23 O desenho e o termo ‘outro olhar’ são discutidos no artigo publicado na revista online ‘Arte Contexto’. 

Disponível em http://artcontexto.com.br/portfolio/a-direcao-como-estar-caminhando-em-circulo-elias-de-
andrade/ 
24 Professor Dr. Claudio Luiz Garcia da Universidade Estadual de Londrina. 
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e preenchimento do papel gerou um estado de cansaço pelo esforço, o qual 

relaciono com o corpo que realiza determinado trabalho em linhas de produção, 

quase de modo automático. Ao realizar esses trabalhos manuais e repetitivos, abre-

se brechas para divagações. 

O trabalho palete, 2017 é uma passagem introdutória para o vídeo time-lapse, 

para o uso de nanquim, que antes era mais utilizado nos lambes, para o 

entendimento da afirmação das fitas, que só foi associado quase dois anos depois. 

A posição vertical do palete escorado em uma parede é para subir, assim exerce a 

função de escada. O desenho desse objeto quase desaparece em meio ao 

encobrimento da coloração preta. A saturação desse trabalho é entendida pela 

necessidade de seguir com a repetição do traço e com o encobrimento do objeto na 

fusão figura fundo. Esse trabalho evidencia o espaço de sobreposição das folhas em 

sua justaposição, o qual ocasionou brechas brancas. Essas mesmas já estavam 

presentes no trabalho VENDE-SE / VENDIDO, 2015 (img. 54). 

A imagem deslocada e uma possível brecha, abordada como vazio 

anteriormente, são evidenciadas no trabalho escada e faca, 2017 (img. 13), em que 

os traços são interrompidos e deslocados para baixo ou para cima. Neste trabalho, a 

escada está desenhada, como também há uma pequena brecha que une os papéis. 

Esse desenho carrega algumas características que serão encontradas em trabalhos 

posteriores. A interrupção da continuidade do desenho da faca se dá tanto pelo 

entendimento do olhar participativo do espectador, quanto pelo rompimento de um 

objeto que corta com a maestria de repartir ao meio; assim como a linha do desenho 

o faz, ao traçar um espaço vazio. A interrupção do desenho figurativo é a aceitação 

de que são dois papéis, que a continuidade não é necessariamente pelo desenho, 

mas pela via do olhar e guiar-se pelos gestos que deram origem as pinceladas 

coloridas, neste trabalho, é seguir um fluxo vertical. O desenho da escada que se 

encontra ao lado é a aparência de uma escada frágil, em que subir-se nela torna-se 

um momento apreensivo; ainda mais com uma faca por perto. 

A câmera na posição de atravessar diagonalmente o ambiente não é somente 

um registro, mas é um olhar de companhia sobre o processo. Ela convida o 

espectador a entrar na cena para além do desenho sobre papel, pois incorpora 

elementos do próprio espaço em que o artista está inserido. O registro como uma 
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presença. O que a câmera como presença proporciona é a troca de pequenas 

suspensões no tempo. 

O registro que dá origem ao vídeo time-lapse, como um outro olhar sobre o 

processo de trabalho, é exposto junto aos desenhos; assim, o estabelecimento de 

relação entre esses diferentes meios de trabalhos fica em aberto para o espectador. 

São expostos na mesma sala, do que se conclui que estão relacionados, pois 

percorrer a exposição será um modo de acessar o que há entre os trabalhos. No 

vídeo o tempo é registrado pela ação dos materiais sobre o suporte, como processo 

da ação de desenhar e como resultado final no desenho. 

O trabalho Janeiro-Londrina, 2018 (img. 20) é uma instalação que abarca 

desenho e vídeo time-lapse, ambos realizados em Londrina-Pr. Ao retornar para 

essa cidade busco o que o deslocamento para Porto Alegre me possibilitou; tanto a 

demarcação no espaço por meio do deslocamento territorial quanto o corte e 

fragmentação do tempo pelas vias da memória, são possibilidades que o transitar 

gerou. Ao realizar as fotografias pensei em como olhar para esta ação de desenhar 

uma mesa, a qual estava no chão e os papéis fixados a três metros no alto. A visão 

foi de um olhar de cima para o qual precisei subir em uma escada, a mesma escada 

observada para os trabalhos: autorretrato, 2017 (img. 12), escada e faca, 2017 (img. 

13), A mesma escada e cadeira, 2019 (img. 10), escada e foice, 2017 (img. 14). 

Fotografei a ação de subir e de desenhar e a passagem do tempo com a câmera 

embaixo, como um observador à espreita, como alguém que olha para cima. Para 

essa ação pensei em como me vestir e em como essa imagem será transmitida para 

o espectador. Ao escolher a vestimenta, optei pela dualidade entre um traje mais 

formal e o chinelo de dedo. Escolhendo esse contraste, que também está 

evidenciado no desenho pela divisão entre o preto do nanquim e o branco do papel, 

arrasto para dentro das fotos o direcionamento do olhar para o que a cidade anuncia 

– os múltiplos no mesmo local compartilhado. Neste trabalho, desde o início, já não 

pensei o vídeo como registro do processo, mas como um desdobramento do 

desenho. O registro, que começa com palete, 2017, foi desmembrado para se tornar 

um trabalho paralelo. O desenho é uma ação, subir uma escada foi o acréscimo de 

uma outra ação que interferiu no decorrer do desenho, tanto pelo olhar de uma vista 

superior quanto pelo contraponto entre observar de cima, da escada, e de baixo, 

olhando para cima. 
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A escada é uma ferramenta de uso constante para um marceneiro. É uma 

escada que carregamos, posso dizer de tamanho pequeno ou médio. Assim, os 

desenhos das escadas não começam apenas a partir de sua observação, mas 

também do seu uso, da aproximação e familiaridade que se cria com esse objeto. O 

desenho parte do que está ao redor, o que carregamos e o que nos carrega para 

subir e elevar-se do chão. A escada levanta aquele que não alcança, ela ajuda a 

conseguir o que não se consegue com o próprio corpo. Estica as pernas e eleva. No 

caderno (img. 94) segue um outro desenho que contrasta a escada e picaretas. Não 

é por acaso que elas estão próximas, há o interesse pelo contraste - que encontro 

em meus desenhos - quando traço com o preto do grafite sobre o branco do papel, 

criando brechas que não somente são vazios, mas são massas de branco que 

definem uma forma. Desta maneira, o branco do papel e o preto do grafite somam-

se na forma do desenho. A busca e a afirmação pela diferença são evidenciadas nas 

formas e na materialidade dos traços. O que também ocorre na justaposição dos 

desenhos de observação de determinados objetos. Esses objetos foram também 

desenhadas a partir da observação, o que demonstra que são elementos que 

estavam próximos a mim. A escada estava em uma rua sendo usada para apoiar 

uma placa. A picareta estava em um ateliê coletivo. Muitos objetos que desenho são 

recuperados ou re-observados a partir de uma memória que se deu pela experiência 

e proximidade com esses objetos em outros tempos. 

Subir uma escada frágil25 pode possibilitar quedas, quando não se tem outra, 

usa-se essa mesma, seja para subir ou para apoiar uma placa. Esses desenhos 

contém o olhar para o corriqueiro, para o que é banal e assim está na categoria de 

usar para o fim que precisar, como se fosse descartável de sua função original. O 

desenho que aceita os imprevistos de tentativas é um desenho precário que aceita 

os erros como possibilidades de acertos. 

 

                                                             
25 Essa ideia, de escada frágil em contraste com as picaretas, faz parte de um conjunto de perguntas realizado 

pelo artista Fercho Marquéz-Elul. 



         130 
 

 

 

 

Imagem 94. Caderno de desenho. Grafite sobre papel. 21 x 30 x 0,18 cm. 2019. 
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A referida escada, do desenho do caderno, é pequena e de transporte, para 

usos específicos. É também uma escada que não se encontra em todas as casas, é 

um pouco maior que um banco, assim, na necessidade usa-se um banco. O 

desenho com poucos traços, o que não exclui a concentração do ato de desenhar, 

de sulcar o papel com direcionamento e confiança, e não que será o melhor traço, 

mas a confiança de ser o traço que se conseguiu na relação entre observador e 

objeto. A confiança de traçar tem origens nos manuseios de ferramentas, por 

exemplo martelar com a confiança de acertar o prego e não o dedo que o segura. O 

desenho é duro, o traço é firme, a escada, apesar de frágil, está sendo usada para 

segurar uma placa em um dos desenhos. A escada, então, já teve outros usos e 

agora é um apoio, na necessidade o uso é a partir do que se tem por perto. 

O início do texto O expulso de Samuel Beckett remete à ação de subir e 

descer uma determinada escada e seu dilema se dá pela memória, que é fugidia. 

Esforçamo-nos para lembrar o que queremos e o que não queremos toma-nos de 

assalto. A seguinte citação elucida ações que entendo como paralelas ao processo 

de desenhar, que se dá pelo fazer; mesmo não sabendo ao certo o que ocorrerá, o 

traço é lançado sobre o papel. Coloca-se a roupa, sobe-se a escada, observa, traça 

sobre o papel, desce a escada. Novamente sobe-se a escada... 

 

A escada não era alta. Eu havia contado os degraus mil vezes, tanto 

subindo quanto descendo, mas já não tenho o número presente na memória. 

Nunca soube se devia dizer um com o pé sobre a calçada, dois com o outro 

pé sobre o primeiro degrau, e assim por diante, ou se a calçada não devia ser 

levada em conta. No alto dos degraus topava com o mesmo dilema. No outro 

sentido, quero dizer, de cima para baixo, dava no mesmo, a palavra não é 

forte demais. Não sabia por onde começar nem por onde terminar, a verdade 

é essa. Chegava portanto a três números totalmente diferentes, sem nunca 

saber qual o certo. E quando digo que já não tenho o número presente, na 

memória, quero dizer que já não tenho nenhum dos três números presente, 

na memória. É verdade que, reencontrando, em minha memória, onde 

certamente se encontra, apenas um desses números, encontrarei somente 

ele, sem daí poder deduzir os outros dois. E, mesmo que recuperasse dois 

deles, não saberia o terceiro. Não, seria preciso reencontrar os três, em 

minha memória, para poder saber todos três. São de matar, as lembranças. 

Então não se deve pensar em certas coisas, naquelas que nos são mais 

caras, ou antes deve-se pensar nelas, pois não pensando nelas corre-se o 

risco de encontrá-las, na memória, pouco a pouco. Quer dizer que se deve 
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pensar nelas durante um tempo, um bom tempo, todos os dias e várias vezes 

ao dia, até que a lama as recubra com uma camada intransponível. É uma 

ordem (BECKETT, 2006, p. 5-6). 

 

Essa longa citação situa a ação entremeada pela consciência do que se faz 

durante uma ação, tanto o que é desencadeado pelo próprio fazer, como na 

memória involuntária, abordada por Marcel Proust, quanto forçar-se 

conscientemente para lembrar-se de algo. A imagem criada no papel relaciona-se 

com o contexto de aproximação estabelecido entre sujeito que desenha e objetos 

próximos que são observados. No decorrer dos dias, usamos esses objetos e assim 

criamos conexões diárias que se dão pela presença. Penso que, no desenho, esses 

encontros ocasionam conhecimento da matéria do que se observa e, dessa maneira, 

buscamos características do objeto enquanto resolução no desenho. O processo de 

desenhar e de registar sequencialmente dá-se pela ação diária de trocas entre 

imagem e o sujeito que desenha. Semelhante ao artífice da Idade Média que está 

em contato com seu trabalho diariamente. Mesmo que o desenho não seja retocado 

todo dia, o passar por ele já ocasiona trocas e encadeamentos de ideias. O caderno 

também carrega consigo essa característica de uso diário e de revisitação. 

Como já mencionado, a ação de encobrir traços que não são desejados 

depois de fazê-los é feito pelo preenchimento por cima desses traços, o que muitas 

vezes não os encobrem por completo. Os traços que ficam por baixo são visíveis e 

denotam a intenção de escondê-los. Seria o vídeo time-lapse um modo de registrar 

esses encobrimentos e, mais ainda, de registrar o encobrimento do primeiro traço 

sobre o papel? Acredito que esse modo de registrar desdobra-se do desenho numa 

possível interlocução entre afastar e olhar para o que foi feito. Os desenhos e o 

vídeo expostos juntos, penso, viabilizam vias para acessar o processo de desenhar 

em outros estados da matéria, que já não existe no desenho ou existe submerso. 

Cadeiras e caixas, 2018 (img. 8) é um trabalho de desenho e vídeo que 

retoma questões presentes nos trabalhos anteriores, principalmente em palete, 2017 

(img. 19) e Janeiro-Londrina, 2018 (img. 20), que trazem questões do time-lapse 

como outro olhar. Neste trabalho, o olhar direciona para o fazer do artista enquanto 

preparação de seus materiais e ferramentas de trabalho. A meu ver, estão como 

registro nas fotografias que, ao tornar-se vídeo, costura a passagem do tempo. 
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 O traço serrilhado é encontrado nas pernas das cadeiras de modo 

empastado. Esse desenho carrega mais o vazio, tanto do espaço em branco, das 

finas pernas das cadeiras, quanto do caixote, que está vazio. Encontrei esses 

caixotes do mesmo jeito que estão desenhados, secando ao sol. Observei-os ao 

redor sobre as cadeiras. Em 2019 realizo o trabalho Montagem e desmontagem, 

2019 (img. 67), o qual também é feito a partir da observação de objetos que foram 

organizados por um outro. O encontro com esses objetos é um modo de aceitar o 

que está próximo, é um seguir adiante. Parar ou pausar é um momento de observar. 

 Cadeiras e caixas, 2018 já não fala de possibilidade de ascensão, a subida já 

foi realizada e validada pelo outro. Embora haja um erro de proporção no desenho, 

um erro desproposital, mas, como já afirmado neste texto, um caminho adiante. Os 

dois papéis do desenho são dobráveis, para serem transportados; há princípios de 

cadernos no dobrar e transportar. Na sequência de fotos, evidencia-se a dobra do 

papel como continuação do desenho, que se desdobra e se materializa na 

gestualidade do traço. O encobrimento aqui também é pouco, como se estivesse 

dissolvido o que foi ressaltado em palete, 2017. A imagem já estava montada, 

somente observei e desenhei. 

 O vídeo time-lapse que se desdobra do desenho é um registro da passagem 

do tempo que se materializa na ação de desenhar, no percorrer da luz do sol, nos 

movimentos da natureza e nos deslocamentos, tanto dos seres quanto das coisas. O 

registro intermitente pela fotografia configura o iniciar e o parar, que acontecem de 

modo constante. 

 

 

2.3 - A continuação da ação – fazer26 

 

Paul Valéry (1999) define poética como o próprio fazer. O fazer é o princípio 

que me leva adiante, como uma ação diária, assim como regar a planta todo dia, 

como movimento de alimentação e crença. Vejo nesse exemplo a existência de 

transformação invisível que opera sobre as coisas de modo encadeado com 

                                                             
26 Texto, com modificações, publicado na revista online ‘Arte Contexto’. Disponível em 

http://artcontexto.com.br/portfolio/a-direcao-como-estar-caminhando-em-circulo-elias-de-andrade 
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determinada ação em tempos distintos. Sendo assim, o movimento é a ação de rolar 

adiante, de dar um passo à frente, seja para trás ou para os lados, mas seguir 

adiante, como pisar e repisar o mesmo solo. Uma imagem que me vem é o atalho 

como caminho, aquele que corta em diagonal um terreno baldio: quando muito 

utilizado pelo caminhar desgasta-se em uma linha de terra em meio ao verde do 

terreno27. Deslocar o meu desenho para fora do papel é uma vontade que começa 

no ato de observar o que se tem por perto, quais possibilidades meus olhos 

conseguem enxergar e alcançar a partir das experiências que me são 

proporcionadas e buscadas por esse movimento de fazer. O que utilizo como 

registro – o time-lapse – é uma tentativa de deslocamento do desenho e dos 

olhares, assim como o registro da passagem do tempo; é também algum tipo de 

aproximação, assim como buscar objetos e trazer para perto. A observação é para 

além do olhar, é também a partir da ação do corpo, por exemplo, no trabalho palete, 

2017 (img. 19), em que carrego este objeto para o primeiro andar, pois foi lá que 

realizei o desenho e as fotografias, e no trabalho carro abandonado, 2018 (img. 30), 

em que o desenho é feito observando um carro abandonado em frente ao quintal de 

casa e que permanece por meses nesse local - nesse segundo caso, o que se 

desloca é a mesa e os papéis. 

Os desenhos em maior escala, como nos trabalhos citados no parágrafo 

anterior, exigiram do corpo a ação para além do punho e do braço; proporcionou-me 

também perceber o tempo em sua possível dilatação, de olhar para o trabalho 

depois de um tempo nos vídeos, o que não deixa de ter relação com olhar o trabalho 

durante vários dias, até sua finalização28. Penso que olhar para as fotos sequenciais 

seja um modo de relembrar, uma possibilidade de forçar a se lembrar, por isso, 

perceber o tempo em sua dilatação, como se estivesse se prolongando a partir de 

um registro. 

Nessa ação de trocas intervaladas, parece haver alguma ligação, 

concentração, junto ao que nos propomos a fazer que nos desliga de certos 

julgamentos. Cria-se assim uma visão esfumaçada dos acontecimentos, cruzando o 

                                                             
27 Ver nota 24. 
28 No livro ‘Memória e Sociedade’, Ecléa Bosi organiza lembranças de velhos, que, pela oralidade, transmitem 
seu conhecimento. Sr. Amadeu é um desses velhos que conta sua história e salienta um fato importante em 
sua trajetória, “Não fico lembrando sempre, só quando passa no pensamento. Se preciso, forço a memória e 
lembro o que quero.” (BOSI, 1994, p.152.). 
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que fazemos com possibilidades do ainda a fazer. É necessário o afastamento para 

que haja entendimento da realidade construída na existência. Segundo Valéry, 

“sabe-se que frequentemente acontece da solução desejada chegar após um tempo 

de desinteresse no problema, como a recompensa da liberdade dada ao nosso 

espírito” (1999, p. 188). Olhar o trabalho em outro dia, mesmo que de forma rápida. 

Será esse um ato de forçar a memória? Acredito que observar rapidamente é 

estabelecer conexões de rotina, de regar a planta todo dia. Assim como no filme O 

sacrifício (1986), de Andrei Tarkovski, em que um senhor acredita que, após regar 

uma árvore seca durante um período, ela irá florescer. Associo essa ação ao 

ensinamento de minha avó de regar as plantas todos os dias, durante a manhã e no 

fim da tarde29. Há certos conhecimentos pelo fazer que incorporo ao desenho como 

ato de origens guardadas na memória. Entendo a memória como parte do corpo. 

Observar uma cicatriz é olhar para trás; olhar para uma parede com marcas e 

interferências é perceber sua história. O Memorial da Resistência de São Paulo é 

um local que carrega em suas paredes, principalmente em suas antigas celas, 

marcas cruciais para o entendimento de sua história (img. 95). Assim, encontra-se, 

nos ensinamentos manuais e práticos, a memória atualizada no presente da ação. 

  

Imagem 95. Memorial da Resistência de São Paulo. Registros retirados da internet. 2019. 

 

                                                             
29 Minha avó Tomiko dizia que se regassem as plantas enquanto a temperatura estivesse muito quente, não 

faria bem para as plantas. 
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A ação gera movimento, mas também existem esperas, que não deixam de 

ser ações, pois parar é pressuposto de que se estava em movimento. No trabalho 

carro abandonado, 2018 (img. 30), a ação para começar a desenhá-lo demorou 

meses, parecia haver uma resistência ao desenhar de imediato esse objeto. Esse 

trabalho foi o maior que realizei sobre papel, na tentativa de usar a escala 1:1. 

A ação acontece na cidade, de um deslocamento que perpassa a cidade, e o 

desenho acontece no espaço de trabalho - o ateliê ou oficina30. A ação é entendida 

pelo caminhar e o parar, como movimento de observar e de agir sobre o suporte 

com o ato de desenhar. Portanto, por um conhecimento fenomenológico acerca do 

local; não necessariamente um método de observação constante, seja parado ou em 

movimento, mas o entendimento de que um está no outro. Careri afirma, “como 

construir um espaço de interação com o Outro, como prolongar uma abordagem 

nômade mesmo parando, sobre caminhar e parar não como termos em contradição 

entre si, mas como parte de um mesmo processo” (2017, p. 113). Entendo que o 

autor tenha acesso ao conhecimento de uma forma mais direta com o entorno, 

assim, ativa de seu próprio corpo que se movimenta um passo para a frente em que 

voltar não é retroceder, mas um outro caminho, porque o caminho é de volta e o ser 

já não é o mesmo. O desenho tomado por essa premissa é de continuar e de buscar 

o que está ao redor para sua execução e como já dito, saber parar. Esse movimento 

que aproximo do ato de desenhar é intermediado pela palavra deslocar, o qual 

Careri define como: 

Deslocar o ponto de vista e as convenções com base nas quais se pensam 

as coisas é, no fundo, a mais fecunda das transformações possíveis. 

Deslocar constantemente os desejos e as expectativas, os medos e os 

preconceitos. Colocar fora do lugar, demover muros, abrir buracos, construir 

pontes, colocar em relação lugares e pessoas que antes não se 

comunicavam. Uma vez tendo entendido que tudo se desloca 

constantemente, inclusive as palavras, então percebe-se claramente que 

caminhar e parar podem ser abordados com a mesma mente nômade (2017, 

p. 122). 

 

Para o meu processo de criação, a potência de transformar é parte 

fundamental, pois, ao começar, tudo pode se transformar. Por isso, a associação 

com deslocar, como um passo que muda após o outro, uma curva que se faz que 

                                                             
30 Oficina é mais próximo da marcenaria como local de trabalho. 
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não estava prevista, um olhar para o lado que não imaginaríamos que iria acontecer 

e assim encontrar o inesperado. O processo de criação é um jogar-se. Careri orienta 

que o caminhar seja um modo de se jogar no escuro. No capítulo Artes cívicas 2015, 

o autor discorre sobre olhar para a cidade seguindo o modelo 1:1, “agir na cidade 

em escala 1:1, como ação física de seus corpos no espaço” (CARERI, 2017, p. 102), 

que consiste em estar na cidade, procurar brechas, arriscar-se nos caminhos poucos 

percorridos, em resumo, estar em contato com a cidade do jeito que ela se encontra. 

A dimensão que temos das coisas é a partir de nós mesmos; a referência que 

temos são nossas mãos, nossos braços, nosso corpo. Segundo Valéry, “esforço-me 

para nunca esquecer que cada um é a medida das coisas” (1999, p. 192). As 

experiências são intrínsecas ao indivíduo, porém ele não está sozinho, há todo um 

meio e contexto para que sejam construídas nossas percepções e direções. O 

artista não está sozinho, seja pelo passado e o futuro que lhe atravessam, seja pelas 

matérias e coisas que estão próximas e são carregadas de energias potenciais. Nos 

filmes Sátántangó (1994) e Werckmeister Harmonies (2001), ambos do diretor Béla 

Tarr, o caminhar e o parar são parâmetros para o desenrolar da narrativa. O corpo 

que anda é aquele que carrega consigo o conhecimento do exterior, do clima que 

lhe é adverso, mas lhe proporciona experiências que são transmitidas por 

personagens que apresentam uma visão incomum. Olhar de modo enviesado, como 

afirma Careri, é olhar ao redor. Entre quem observa e o observado, cria-se uma linha 

que é atravessada pelas experiências de quem olha e também por referências a que 

o que é observado lhe inspira. A ação de desenho é direta, sem intermédio de 

rascunhos preparatórios, o que não inviabiliza a importância dos rascunhos que 

acontecem constantemente pela observação e organização das ideias. 

Entendo que o deslocamento do artista é em direção a si mesmo, uma 

autorreferencialidade, como mover-se em lugares de forte neblina. Mesmo com o 

olhar afetado, o artista continua seu trabalho. Assim, se lança ao desconhecido para, 

a partir disso, criar relações de encontros. 

O artista William Kentridge, em suas ‘Seis lições de desenho’31, fala sobre o 

artista ser, também, um observador do trabalho, não é nem melhor nem pior do que 

um outro observador. O artista que executa teve a experiência de todo o 

procedimento, mas também é um observador com seu conhecimento. 

                                                             
31 KENTRIDGE, William. Seis lições de desenho. IMS, 2012. 
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Tanto o sujeito artista quanto a coisa observada estão se transformando, pois 

quem olha e define o objeto é o artista e esse já não é mais o mesmo a cada 

instante. A fotografia em sequência é um modo de compartilhar o processo de 

criação com um observador que está atrás do ombro do artista, como aquele que 

aconselha e interfere no andamento do trabalho. O vídeo time-lapse é fruto dessas 

fotografias e a passagem do tempo que fica registrada é um modo de entender 

como a materialidade do desenho abarca, justamente, essa passagem com suas 

interrupções32. 

David Hockney realizou fotografias com fundamentos de montagem. Ao 

fotografar de vários ângulos pertos uma cena, ele deslocava um pouco para formar 

toda a imagem que lhe interessava. Depois das fotografias feitas, sendo os primeiros 

trabalhos com uma câmera polaroid, o que lhe proporcionava montar no momento 

que fez as fotografias e depois com uma câmera com filme fotográfico, ele montava 

as fotografias de detalhes lado a lado para formar o todo da imagem. Com essa 

técnica ele afirma que descobriu um modo de narração, de recontar organizando as 

imagens, assim, a dimensão temporal é percorrida pelo relembrar da imagem 

principal, fragmentada em seus registros de detalhes33 (img. 96). Olhar para o 

trabalho de tempos em tempos é construir pelas lembranças a partir do que se 

observa no presente, talvez como Hockney organiza as fotografias depois de 

ocorrido a cena, olhar para o trabalho todos os dias acarreta organizações de ideias 

para continuar ou não interferindo no desenho. Já o registro fragmentado da 

passagem do tempo tenta estabelecer a conexão diagonal/oblíqua de um olhar que 

se movimenta tanto pelo transitar da câmera e do artista quanto pela materialização 

da passagem do tempo, como citado no trabalho de Tehching Hsieh, com a ação de 

cortar o cabelo e registrar seu crescimento. 

 

                                                             
32 As interrupções que há nos desenhos são os espaços sem marcações na justaposição dos papéis. 
Estas são vazios de nanquim, grafite ou tinta, são interrupções, semelhante a parar o trabalho e 
retornar no próximo dia. A minha experiência de trabalhar em linhas de produção durante dois anos 
influencia a execução de alguns desenhos que são encarados como trabalho diário. Acredito que o 
caderno de desenho seja um meio de desenhar constantemente, pela agilidade de carregá-lo. 
Referência ao trabalho ‘Um ano de desempenho 1980-1981’ de Tehching Hsieh. (Img. 90)  
33 “Y cuando monté las piezas me di cuenta de que había descubierto algo nuevo, de que allí había 
uma maravilhosa narración; comprendí lo que estaba haciendo: por primera vez estaba sirviéndome 
de la narración, estaba empleando una nueva dimensión temporal” (HOCKNEY, 1993. p. 97) 
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Imagem 96. David Hockney. Jogo de Palavras Cruzadas, 1 de janeiro de 1983, 1983; colagem de fotografias. 

 

O trabalho Deslocamentos, 2018 (img. 97) é uma instalação que articula a 

relação entre sujeito, ambiente, trânsitos e memória, por meio de desenhos e vídeo 

time-lapse. Os desenhos foram feitos em cidades distintas assim como as 

sequências de fotos que formam o vídeo. 

Minha interação com o ambiente se dá tanto de forma direta com o local como 

por meio de lembranças que certos locais acionam. Este trabalho entrelaça a 

transição de minhas memórias. Aqui, a memória é construída por meio de 

sobreposições, esquecimentos e reconstruções. Ao reconstruir, crio a partir do que 

carrego de lembranças e conhecimentos, aliados ao tempo presente. Nessa 

perspectiva, não faço uma divisão temporal, pois presente, passado e futuro 

emaranham-se no vídeo. Assim, o desenho aparece no vídeo para uma 

sobreposição de dois tempos, o desenho como o passado escrito, e o time-lapse 

como o presente existido; como uma metáfora da memória, pois ele muitas vezes 

contém informações e detalhes que fogem à memória. 
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Imagem 97. Deslocamentos; Grafite e nanquim sobre papel; frame do video time-lapse; instalação, 70 x 230 cm; 

2018. 

 

 

2.4 - Resistência como um empurrão 

 

Entendo que a observação não é somente uma ação dos olhos, mas uma 

abertura dos sentidos que têm o olhar como mediador principal. Desenho uma 

fachada de hotel ao longe, no pico de um morro (img. 21). Tem um letreiro de 

comércio que me traz lembranças de andar de ônibus e tentar ler todas as fachadas 

de casas comerciais. O desenho de observação desse local remete-me a olhar para 

longe; a criança, que ainda tem o olhar de uma estatura baixa, acredita que tudo é 

muito grande e distante. Este olhar para longe é também a partir do passado. Paul 

Valéry, em seu livro Degas dança desenho, afirma que “[...] o desenho de 
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observação de um objeto confere ao olho certo comando alimentado por nossa 

vontade. Neste caso, deve-se querer para ver e essa visão deliberada tem o 

desenho como fim e como meio simultaneamente” (2012, p. 61). O desenho como 

fim, como o traço que é impregnado de tal instante, e o desenho como meio que 

reúne a vontade e o que está à frente. 

O sujeito transita e o local desloca; cada movimento do corpo em qualquer 

direção é um empurrão34 no que está estabelecido. O homem, ao deslocar-se, 

empurra o que está ao redor, pois traz consigo o que a ele pertence; e chegar a 

determinado local é uma incisão sobre tal local. Entendo que o que está posto como 

‘empurrão’ seja semelhante ao trabalho de transportar um tanto de madeira para um 

outro local; nesse caso, o descarregar um caminhão de madeira, ela impregna o 

homem que faz esse trabalho tanto em suas mãos e corpo com farpas quanto em 

seu conhecimento pela prática de como carregar madeiras. São resistências de 

ambas as partes. O que demanda a insistência sobre a resistência do meio é um 

conhecimento pelo fazer. De acordo com o filósofo Charles Peirce, a resistência aqui 

elaborada está de acordo com o que o autor nomeia de secundidade. 

 

A secundidade é uma confrontação, é o “ensinamento da experiência”. A 

experiência possui um elemento de oposição, de onde vem uma idéia de 

resistência: “a resistência é um esforço em oposição à mudança” (CP. 1.336); 

“É particularmente às mudanças e às diferenças de percepção que nós 

aplicamos a palavra experiência” (PEIRCE apud DELADALLE, 1978, p. 96). 

 

A resistência demanda oposição, afirmar que o desenho é uma ação que se 

dá pelo fazer, o qual desencadeia o conhecimento pela prática, é afirmar a partir de 

uma rotina ou de uma repetição para o assentamento do conhecimento. Embora, a 

experiência, como já dito, é algo que nos passa, ela também é fruto de uma relação 

constante com a memória. 

O deslocamento do sujeito enquanto forasteiro que chega a um local 

desconhecido é entendido de acordo com o que o filósofo coreano Byung-Chun Han 

pensa sobre o peregrino: “Do ponto de vista do tempo, o peregrino está a caminho 

                                                             
34 Peirce discorre sobre a realidade consistir-se de resistências. O que entendo como empurrão são 
resistências materiais e psíquicas. George Deladale, em As três categorias peircianas (1978, p. 2. 
Tradução: Flávio Gonçalves): “A realidade é alguma coisa bruta. Não há razão nela. Eu o convido a 
colocar seu ombro contra uma porta e tentar forçá-la a abrir contra uma resistência invisível, 
silenciosa e desconhecida. Nós temos a consciência dos dois lados em relação ao esforço e a 
resistência a esse esforço, que me parece se aproximar relativamente ao puro sentido de realidade”. 
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para um futuro no qual se espera encontrar cura, salvação. Nesse sentido, o 

peregrino não é um turista, que se mantém preso no presente, no aqui e agora” 

(2017, p.74). Posto isto, o deslocamento territorial tem o objetivo de trocas com o 

meio, do forasteiro que busca trocas para além do que é oferecido ao turista; talvez 

como procurar brechas por onde estar ou buracos para se enfiar, como personagens 

de Beckett que assim o fazem35. Vejo em meus traços, o procedimento de chegar e 

partir, de passos e rastros que deixamos ao caminhar-deslocar. De acordo com os 

termos de peregrino e de secundidade, a experiência é ocasionada pela resistência, 

pelo embate do sujeito com seu entorno, de modo que ocorram trocas e forças 

opostas. A experiência é resultado de conflitos, de expor o que acreditamos e 

absorver o diferente. Acredito ser um modo de posicionar-se e aceitar o outro, no 

caso do desenho, aceitar o que se observa sem a inteira necessidade de 

conhecimento da função do que se observa; por exemplo, a cadeira observada para 

desenhar não é mais uma cadeira, mas uma cadeira observada para desenhar36. É 

um desenho. 

Alguns dos desenhos Deslocamentos, 2018 série (imgs 22, 23 e 24) foram 

feitos em Jataizinho-Pr, cidade próxima a Londrina-Pr, entre uma ponte rodoviária e 

uma ponte ferroviária, na beira do rio Tibagi, local em que alguns pescam. É estar no 

limite e no avanço das águas, beirando o barranco de terra e pedras que, ora 

molhadas, ora secas, seguem numa relação de movimento: de permanência e 

insistência. A ação de desenhar, enquanto processo, e não resultado final, talvez 

possibilite o inesperado a partir do que já sabemos e não temos consciência. 

Acontece que buscamos refúgios em fontes aparentemente desconhecidas, 

guardadas em algum canto da memória. Portanto, arrisco dizer que, por alguns 

gestos automatizados, chega-se a locais de memórias inconscientes e o desenho 

enquanto observação é um cruzamento de informação do que é interno e externo. É 

uma relação subjetiva e objetiva do sujeito, uma experiência interna do sujeito com o 

ambiente, a sensação daquilo com que o sujeito entra em contato, e também uma 

experiência que vem a partir do que está fora, onde se tem um mediador. Observo 

                                                             
35 “Uma voz chega a alguém no escuro. Imaginar. / A alguém deitado de costas no escuro. Isso ele 
pode dizer pela pressão nas partes traseiras e pala mudança do escuro quando ele fecha os olhos e 
de novo quando os abre de novo.”(BECKETT, 2012, p. 27). 
36 “Os desenhos de observação são como registros de formas de olhar. Essa é a percepção mais 
imediata que temos dessa prática. John Berger, um desenhista também, afirma que um desenho de 
uma árvore não é somente o desenho de uma árvore, mas o desenho de uma árvore sendo vista, 
estudada.” (Flávio Gonçalves em Aqui desenho, 2012, p.12). 
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que os trabalhos que realizo carregam a tensão de opostos, tais como a pedra e a 

água. Percebo essa relação na justaposição do grafite intenso com os brancos do 

papel. 

Foz do Iguaçu - PR foi o destino que impulsionou projeto que deu origem aos 

trabalhos Deslocamentos, 2018 (imgs. 97, 21 a 26), pois criei suposições de que lá 

haveria algo que me interessaria para criação, motivado pela fronteira com o 

Paraguai e também pelas histórias que ouvia, já que me criei nesse mesmo estado. 

Quando se criam suposições, cria-se também imagens de como isso será, o que 

muitas vezes não condiz com a realidade que estar no local proporciona. Neste texto 

há tentativas de situar o deslocamento do sujeito como possibilidades de trocas e 

construções, o que não inviabiliza destruições para se erigir novos conhecimentos; 

talvez a destruição seja necessária para que algo seja recriado sem esquecer o 

passado. Após destruir, por exemplo um móvel, peças sobram, ou mesmo as cinzas 

- após queimar -, que podem ser usadas em outras funções e que carregam, assim 

como as paredes antigas, marcas de presenças. 

 Em Foz do Iguaçu, a ação de desenhar aconteceu em um templo budista. 

Entendo que essa escolha se deu pela relação entre oriente e ocidente, de 

transições e contágios culturais enraizados no estado, pois aquele que chegou 

nesse estado trouxe seus conhecimentos, também o que conseguia carregar e se 

adaptou ao que já existia; ele era o estrangeiro que chega a um local desconhecido. 

Consequentemente, o que produzimos é a partir desses intercâmbios que se 

modificam constantemente. Ao olhar para esse local, me pergunto o quanto a 

relação de tensão pela chegada em local desconhecido e dualidade de divisas, tanto 

territorial que demarca essa cidade quanto o convívio ocidente / oriente, está 

presente no meu processo de criação? 

Caminhar nessa cidade ativou um estado de alerta, de desconfiança frente ao 

que ouvi de muito tempo sobre essa fronteira. Dessa maneira, a reação do corpo é 

orientada pela memória a partir de nossas experiências anteriores. Desenhos do 

templo budista (imgs. 25 e 26) foram feitos em um local de visitação turística, pois foi 

nesse local em que foi possível desenhar frente aos fatores impostos de um local 

desconhecido. 

Retornar para Porto Alegre - RS exigiu a organização do material absorvido. 

Esse material não é somente o concreto de desenhos e fotos, mas também a 
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acumulação do deslocamento do sujeito, pois esse, ao transitar, encontra-se em um 

embate com o local. Consequentemente, a memória como conhecimento foi 

adquirida de forma consciente quando se escolhe o que olhar e inconsciente, por 

simplesmente estar perto de coisas que não notamos. Ao escolher olhamos para o 

que já está em nós37. 

A espiral irregular é uma imagem que relaciono com o processo de criação, 

pois é a imagem que se desenrola em direção concêntrica ao infinito. Todavia, para 

o processo de criação, penso essa imagem (img. 1) com pontos de contato, em que 

é possível relembrar o passado tanto conscientemente quanto inconsciente pela 

presença das coisas. Se a espiral é em direção ao infinito, então a relação que se 

estabelece é com o tempo. Segundo Ecléa Bosi: 

 

A partir da idade madura, a pobreza dos acontecimentos, a monótona 

sucessão das horas, a estagnação da narrativa no sempre igual pode fazer-

nos pensar num remanso de natureza. Mas, não: é o tempo que se precipita, 

que gira sobre si mesmo em círculos iguais e cada vez mais rápidos sobre o 

sorvedouro (1994, p. 415). 

 

Bosi afirma que o tempo se precipita na idade madura, momento em que já se 

tem um tanto quantificável de experiências, sendo o próprio ser uma autorreferência. 

Se a direção da espiral é para trás, nossas escolhas presentes são plantadas em um 

tempo passado. Penso que meu processo de criação beira repetir o que já foi feito, 

de buscar origens. Será que repetimos constantemente nosso trabalho a partir de 

experiências que ora ficam estacionadas, ora são escolhidas a dedo? Olhamos para 

o passado com olhos do presente, para afirmamos o que desejamos de cada 

lembrança. 

Os marcos das lembranças são propulsores para o processo de criação. 

Segundo Ecléa Bosi, “Chama-nos a atenção com igual força a sucessão de etapas 

na memória que é toda dividida por marcos, pontos onde a significação da vida se 

concentra: mudança de casa ou de lugar, morte de um parente, formatura, 

casamento, empregos, festas” (1994, p. 415). As letras de estêncil que uso em 

alguns desenhos são próximas dos letreiros de comércio. Observar esses letreiros e 

                                                             
37 “Quando entramos dentro de nós mesmos e fechamos a porta, não raro estamos convivendo com 
outros seres não materialmente presentes.” (BOSI, 1994, p. 406). 

 



         145 
 

tentar ler seus nomes e telefones era uma distração que eu tinha na infância em 

várias viagens que fazia de Uraí-Pr a Londrina-Pr e vice-versa. 

 

 

2.5 – Sobreposição 

 

A fixação dos desenhos (Deslocamentos, 2018) na parede para o registro 

necessitou ações ordinárias e manuais, que foram fotografadas em sequências. 

Entendo essas ações como uma performance do artista para a câmera. Quando se 

sabe que se está sendo observado, muda-se o comportamento, como ocorreu no 

trabalho Janeiro,  Londrina, 2018 (img. 20). Ao fazer essas fixações, mesmo o artista 

consciente de que está sendo fotografado de tempo em tempo, há momentos em 

que ele esquece isso pela concentração na ação de fixar os papéis. Penso que 

nesses momentos brechas são abertas para o acaso.  

No trabalho Deslocamentos, 2018 fotografei em sequência lugares perto de 

onde estava desenhando. Entendo que a câmera, nesses momentos, funciona como 

um outro olhar – olhar da câmera na posição de observador – que registrava a ação 

de desenhar, deslocar e fixar. Procurei nessas imagens a passagem do tempo por 

meio da ação do homem e também pontos entre o que ele constrói, numa relação de 

limite com a natureza. Ao organizar os time-lapses, articulei sobreposições e fusões 

desses vídeos em uma linha horizontal, de modo que as ações registradas se 

interferissem umas nas outras através das pequenas telas (img. 97). Essas 

interferências remetem as funcionalidades da memória, tais como afastar e 

aproximar. O trabalho “De como não fui ministro d'estado”, 2012 de William 

Kentridge representa o caminhar de um homem preocupado sobre um livro de 

memórias póstumas, penso que nesse trabalho de Kentridge, caminhar pelas 

memórias materialmente escritas e imaterialmente pelas próprias lembranças e 

preocupações, seja um modo de articular para o futuro. 

Pergunto se há narrativa nessa organização de vídeo e na relação com a 

memória. Segundo Edson Luiz André de Souza, “Para que uma vivência possa se 

constituir numa Erfahrung (experiência) é preciso que haja fundamentalmente 

condições de transmitir e de narrar o que se vive” (2011, p. 1). Por meio da 

narração, eu enquanto artista desenhador, transito pelo vídeo horizontal em uma 
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suposição de cruzamentos dos locais e das ações realizadas nesses locais. Ao 

narrar recriamos, mas também omitimos. Para Byung-Chul Han: 

 

A narração exerce uma seleção; o curso narrativo é estreito, só admite 

determinados acontecimentos. É por isso que ele impede a proliferação e a 

massificação do positivo. O excesso de positividade que hoje domina a 

sociedade é um indicativo de que essa foi privada de sua narratividade. 

Nesse processo a memória também foi atingida. Ela distingue-se do 

armazenador, que trabalha apenas adicionando e acumulando. Em virtude de 

sua historicidade, os traços da memória são submetidos a constantes 

reorganizações e redações. Em contraposição a esses, os dados 

armazenados permanecem sempre iguais. (2017, p. 75-76). 

 

Em seu livro Sociedade da transparência, Han constata a aceleração como 

perda da narratividade e favorecimento da acumulação como mero meio de 

disposição que se objetiva a um fim. Vejo a crítica à sociedade positiva como o 

fundamento para entender que o deslocamento não é para um fim estagnado, mas 

para um decorrer de fluxo e paradas que geram resistências e possibilidades de 

ações, no meu caso: desenhar. 

A narração no vídeo time-lapse é parte de uma elaboração de reorganizações 

e redações que opera sobre a memória, pois, assim como os “rituais e cerimônias 

têm seu tempo, ritmo e cadências específicos” (HAN, 2017, p. 70), a narratividade 

construída nos vídeos, a meu ver, tenta articular essas reorganizações construídas 

pelo afastamento, sobreposição e fusão de lembranças. 

Realizei várias sequências de fotos ao longo do ano de 2018 e 2019. Os 

resultados dessas sequências são vídeos que em um primeiro momento registrei a 

passagem da luz incidindo sobre a materialidade do local, por exemplo palete, 2017 

e cadeiras e caixas, 2018. Para um segundo momento, os vídeos são sobreposições 

e fusões dos time-lapses, como nos vídeos Deslocamentos, 2018 e Janeiro, 

Londrina, 2018. E nos últimos vídeos realizados, não existe mais a sobreposição, 

nem a fusão de várias telas, mas a linearidade de eventos espaçados no tempo, por 

exemplo nos vídeos Hidrantes, 2019 e 19 horas de ônibus, 2019. Ao editar esses 

vídeos, que são sequências de fotos, procurei construir narrativas a partir do que 

existiu. Walter Benjamin afirma no texto ‘O narrador’ que “Na verdadeira narração, a 

mão intervém decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do 
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trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito” (1987, p. 221). 

Segundo Benjamin, para tornar-se narrativa é necessário a experiência, para assim, 

ter a capacidade de transmitir e de criar quando se narra. A experiência é do corpo 

todo que recria por vias da memória e dos gestos. 

A sobreposição nos vídeos aproxima-se da sobreposição dos papéis 

enquanto eu desenhava, e entendo que há relação com as camadas da memória no 

modo como ela armazena, realoca, apaga por determinados períodos o que foi 

vivido. Sobrepor é um meio de articular as lembranças que se fundem umas nas 

outras, como é evidenciado nos vídeos Deslocamentos, 2018 e A cidade enquanto 

passagem, 2018. De algum modo, a memória executa seleções, tanto pelo 

automatismo do hábito, corroborado pelos gestos, quanto pelas escolhas voluntárias 

e ações involuntárias. O vídeo não é um registro do desenho, nem do artista 

desenhando. O vídeo é um trabalho desdobrado do desenho, em que esculpir o 

tempo38 se dá pela ação de fotografar de tempo em tempo. 

 

 

2.6 - A frottage enquanto fricção 

 

Desenho na garagem da casa de minha mãe em Londrina-Pr. Voltar para a 

casa onde morei por um longo período é voltar na memória. Expressão que me pega 

pelos pés, como voltar à memória? Seria um modo de relembrar a partir da memória 

e dos contatos, tanto físicos – tais como esbarrar, mover, utilizar – quanto 

perceptivos, visuais, sonoros, por exemplo: com as mesas, as cadeiras, o chão, o 

próprio local. Estar nesse local de modo repetitivo e não idêntico pela experiência é 

friccionar39 o local para que algo seja transformado, tanto no sujeito que retorna com 

suas experiências quanto do local que também sofreu suas interferências. Assim, o 

artista retorna à casa de experiências passadas, ela já não é a mesma, nem o 

artista. 

                                                             
38 “Qual é a essência do trabalho de um diretor? Poderíamos defini-la como “esculpir o tempo”. “ 
(TARKOVSKI, 2010, p.72).  
39 Friccionar seria um meio de atuar lembranças? Atualizar pelo modo de fazer novamente segundo o 

contexto atual. Sigmund Freud diferencia a recordação do atuar no texto ‘Recordar, Repetir e 
Elaborar (1914)’, para ele, “Se a terapia começa sob os auspícios de uma suave e discretamente 
positiva transferência, ela permite inicialmente, como na hipnose, um aprofundar da recordação, 
durante o qual mesmo os sintomas patológicos silenciam; mas se no decurso posterior a 
transferência se torna hostil ou muito intensa, por isso necessitando de repressão, imediatamente o 
recordar cede lugar à atuação.” (2010, p. 201 - 202). 
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Friccionar é a ação do contato direto de uma coisa contra a outra. Começo 

essa dissertação com o deslocamento da erva de Santa Maria, que é usada na pele 

pelo ato de friccionar, passar diretamente para que a ‘cura’ seja possível pelo 

contato. Friccionar é um impulso para além do contato, assim como, o carrinho de 

fricção é aquele que é puxado para trás para que dispare para a frente muito mais 

do que foi puxado. Desse modo, há uma acumulação de energia no brinquedo que o 

dispara para frente. Se o friccionar remete à uma ação de contato, a uma fusão 

entre as partes e ao impulsionar, então, são ações de trocas imperfeitas. Utilizo o 

termo friccionar para a frotagem de textura de uma superfície para o papel. 

As monotipias de Mira Schendel carregam uma busca pelo imediato, que, no 

ato de criação, necessitava de um mecanismo para que o gesto tomasse a forma 

que lhe era peculiar (img. 98). Segundo a artista “Os trabalhos ora apresentados [as 

monotipias] são resultado de uma tentativa até agora frustrada de surpreender o 

discurso no momento de sua origem.” (SCHENDEL, 2010, p. 58). A transferência 

que entendo no ato de friccionar é uma busca pelo ato de origem, pelo contato direto 

de esfregar e impregnar impressões. Acredito que a busca de Mira Schendel, 

nessas monotipias, seja pelo inesperado e assim pela quase falta de controle sobre 

os meios que ela está operando. Pois o desenho tem a inscrição direta sobre o 

suporte, já a monotipia tem um meio que possibilita o desconhecido. Mesmo a mão 

tendo conhecimento dos seus gestos, há uma cortina que só revela o desenho no 

ato de levantar o papel do suporte entintado. 
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Imagem 98. Mira Schendel- Sem título da série Alleluia, 1965. Monotipia óleo sobre papel de arroz, 45 x 23 cm. 

Coleção particular. 

 

Há no quintal da casa de minha mãe, um carro antigo que já passou por 

várias situações e que se mantém como instrumento de trabalho há 18 anos e assim 

segue. Observo esse carro que está parado, a sua tampa traseira é esfolada pelo 

uso, por algumas batidas e reparações para ficar de um modo mais apresentável ao 

comum. A lataria me chamou atenção, talvez pelo metal ser um suporte para a 

gravura em metal e também pela lataria corroída e puída, desgastada ao longo do 

tempo. O desenho (img. 31) começa com a observação e o envolvimento com o 

local e continua com as escolhas dos materiais, como cortar o papel. Embora, o 

risco sobre o papel tenha começado com a fricção sobre a tampa traseira de tal 

automóvel. O objetivo era transferir para o papel algumas texturas, as letras e os 

números, para depois continuar com os traços, com o grafite e o nanquim. 
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O artista Max Ernst40 usa da frottage em seus desenhos. Artista visionário que 

entendeu seu papel de olhar para as coisas e aproximar o que, ao olhar geral, não é 

aproximável. Usa-se assim, a colagem e a frottage como método de criação. Max 

Ernst para explicar como surgiu essa técnica usa de uma experiência de quando era 

criança: 

 

Partindo de uma lembrança da infância... no curso da qual um painel de falso 

mogno, situado defronte da minha cama, desempenhara o papel de 

provocador óptico de uma visão de meio-sono, e encontrando-me, numa 

noite chuvosa, num albergue à beira-mar, fui atingido pela obsessão que o 

soalho exercia sobre meu olhar irritado, cujas ranhuras haviam sido 

acentuadas por mil lavagens. Resolvi então interrogar o simbolismo dessa 

obsessão e, para ajudar minhas faculdades meditativas e alucinatórias, tirei 

das tábuas uma série de desenhos colocando sobre elas, ao acaso, folhas de 

papel que esfreguei com chumbo preto. (ERNST in CHIPP,1996, p .433). 

 

A observação de suas lembranças o fez experimentar um modo com que 

conseguisse que as formas do móvel fossem transferidas para o papel e assim criar 

texturas que sugerissem formas, muitas vezes, figurativas. Então, a forma está no 

olhar do observador, que desenha com os olhos o que se é possível enxergar, o que 

se quer enxergar a partir do que é visível. O olhar do artista é entremeado pelas 

suas experiências e pelo que há externamente. 

Na frottage, o autor imprime diretamente o que há embaixo do papel; assim, 

de uma certa maneira, reduz-se o autor a um agente automático. Todavia, o autor 

ainda está presente, é ele que aproxima as formas, regula a intensidade, escolhe os 

grafismos. 

 

                                                             
40 Max Ernst (Brühl, 1891 — Paris,  1976). Frottage é uma técnica de colocar o papel sobre uma 

superfície com textura e passar, com certo peso, um lápis sobre o papel, assim, a textura embaixo do 
papel marca o papel. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%BChl_(Ren%C3%A2nia)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
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Imagem 99. Max Ernst. No Estábulo da Esfinge (História Natural). 25,8 x 42,6cm. 1925. 

 

Como já dito, o desenho começa com o envolvimento com o local e nesse 

caso o automóvel (pequena camionete) é parte desse local. Com o uso da frottage 

transfiro imagens de letras e da placa desse veículo, pois aquela tipografia 

aproxima-se dos padrões que uso para os lambes, abordados mais à frente. A 

tipografia mais comum aproxima-se do coletivo. O artista Jasper Johns utilizou 

estênceis fabricados em alguns de seus trabalhos, o que possibilitou a aproximação 

do que é banal e acessível a qualquer um que frequente uma papelaria, que se 

desloca e desvenda os letreiros urbanos.  

Já que o desenho é uma expressão que instaura possibilidades na linguagem 

alfabética, seja de acompanhá-la ou de ultrapassá-la, o desenho e a palavra 

complementam-se, seja na soma ou na subtração. Juntos, desenho e palavra, 

dialogam entre si nas relações que o observador estabelece ao ter contato com o 

trabalho. 

 



         152 
 

  
 

Imagem 100. Jasper Johhs; Liar; encáustica, grafite e sculpmetal sobre papel. 53,9 x 43,2cm. 1961. Coleção Gail 

e Tony Ganz, Loz Angeles. 

 

Após fazer a frottage, continuei o desenho sobre a mesa, assim, o peso da 

mão segurando o lápis, eis uma diferença entre o que se assenta no horizonte 

(mesa) e o que está suspenso no ar, no vertical (fixo na lataria), pois a gravidade 

opera sobre as ferramentas, sobre o peso das coisas, de como manipulá-las, do 

posicionar do corpo, do cansaço e do desgaste. Lembro que, enquanto desenhava, 

o sol direcionava-se para o entardecer e esse movimento trazia seus raios 

diretamente para meu corpo. Assim, a sombra era causada pelo impedimento do 

corpo de deixar os raios ultrapassarem. A frottage necessita do peso das coisas que 

é transferido para o papel; em específico nesse desenho, o papel foi fixado de modo 

vertical sobre a traseira do automóvel. Para empurrar o grafite sobre a superfície é 

necessária a ação de friccionar o lápis, o que gera a transferência de texturas do 

suporte para o papel. Após esse procedimento, utilizei o nanquim. Penso que o 

nanquim dilui um pouco o método de frottage, que estabelece diretamente o contato 

com o objeto friccionado, o que gera marcas abruptas. 
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 Percebo na relação entre o grafite que marca diretamente e o nanquim que 

esfumaça, quase suavizando o espaço desenhado, como a soma de ações e 

resultados diferentes que possibilitam justamente o que é diferente. Proporciona-se 

assim a ambiguidade no desenho que se diz finalizado. Mira Schendel utiliza de 

materiais suaves, tal como o papel de arroz, para produzir contrastes pelo material e 

pelo modo de fazer, que ficam aparentes em suas estruturas e formas. Os 

procedimentos nos desenhos feitos em monotipias, tais como o enrolar o papel 

arroz, o peso e a força do corpo sobre o material, são parte da realidade sofrida pelo 

material, que aparentemente é frágil, mas, no manipular, percebe-se sua resistência. 

Para Rodrigo Naves: 

 

As interpretações dos trabalhos de Mira Schendel frequentemente apontam 

oposições quase paradoxais em sua constituição, um jogo irresolvido entre 

delicadeza e força. E acredito que eles não poderiam se construir de outra 

maneira, já que sua fragilidade e potência advinham precisamente de sua 

singular abordagem da realidade. (NAVES, 2010, p. 64). 

 

Os traços que formam a fricção contêm a força do corpo que pisa e suspende 

o corpo para cima e para frente e, no mesmo espaço, o fluido do nanquim aguado. 

Ambiguidades que se somam. Penso se há sutileza nesses traços, todavia, percebo 

a calmaria no próprio movimento, como no próprio caos em contradição aos respiros 

e no desgaste que se dá pela acumulação. No trabalho Liar, 1961, de Jasper Johns, 

percebo a expressão do artista colocada em cheque com a adição da palavra 

mentiroso, feito com uma tipografia mais acessível que uma letra rebuscada e 

expressiva. É o anúncio direto, o contraste entre a expressão da pincelada individual 

e a necessidade da transmissão mais rápida. 

Uso o termo friccionar para a tradução de frottage; entendo que o que estou 

encaminhando não seja a composição pelo termo que Max Ernst propôs, de 

procurar nas diferentes superfícies a justaposição para uma forma que seja 

figurativa. Aqui é mais uma transferência de uma superfície para outra. A fricção 

seria um meio de impulsionar para outra coisa, uma transformação pela 

aproximação. 

Os papéis que uso são justapostos com um pequeno filete de sobreposição, 

já utilizado em outros trabalhos, mas esses limiares exigem que o traço pare ou que 

se tome mais cuidado ao passar por esses pontos. Assim, gera-se empecilhos no 
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caminho. Por conta desses limiares sobrepostos e justapostos, a mão precisa 

controlar o grafite para não dobrar, amassar o papel e, ao passar do grafite sobre a 

sobreposição dessas margens, já existe o ato de friccionar. O que ocorreu em 

desenhos anteriores, por exemplo O que há do outro lado, Haruo Ohara, 2017 (img. 

101). 

 

Imagem 101. O que há do outro lado, Haruo Ohara; Grafite e guache sobre papel; 166 x 118 cm; 2017. (Detalhe) 

 

Na saga de buscar origens, encontro meu avô que vendia caçarolas de porta 

em porta. Ele mesmo as fabricava e levava meu pai junto nessas andanças de 

venda. Penso que o deslocamento e a frottage estão presentes nesses trajetos de 

sobrevivência e no próprio confeccionar de caçarolas, pois andar pelas cidades de 

modo a procurar quem quer comprar seu produto é feito por meio de entortar, 

amassar: porque assim dobramos ruas e nos dobramos frente às necessidades; 

entortar e amassar são ações para fazer as caçarolas. Pergunto qual a relação que 

carregamos de experiências que nos são transmitidas de modo indireto, tais como 

histórias, relatos, aprendizados etc., que está no processo de criação? Penso que há 

pontos de imbricação entre as experiências que nos sãos transmitidos de modo 

indireto por aqueles que estiveram, estão próximos a nós. Por isso a busca pelo 

entendimento a partir do que fui e do que os próximos foram. 
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Capítulo 3 - Desenho e trânsito na cidade 

 

3.1 - Lambe-lambe 

 
ó Goeldi: pesquisador da noite moral sob a noite 

física. 

Carlos Drummond de Andrade p.24 

 

O desenho com o objetivo de torná-lo lambe-lambe, que é um termo usado 

para designar um trabalho feito em papel e colado em locais da cidade, tais como 

muros, paredes, tapumes, e geralmente é utilizado como cartaz de outdoors da 

mídia publicitária, é uma resposta à dúvida sobre como agir na cidade. Esse meio do 

qual faço parte. A cidade como local de convívio e de acumulação de afazeres, em 

meu ponto de vista, cada vez mais acelerados, seja pela transmissão das 

informações, seja pelos meios de transporte. Esse meio aparenta falhas estruturais 

perpetuadas pelos afazeres e carece do olhar sobre o que o humano necessita para 

sua sobrevivência digna. A estrutura urbana demarca grupos, criam-se assim, 

identidades variadas, apesar disso ela permite o trânsito de um indivíduo 

pertencente a um grupo para outro. Com a predominância da informação em 

detrimento da experiência, assim como Walter Benjamin já prenunciara em seu texto 

O narrador, o que temos são informações que desaparecem no decorrer dos dias, 

que passam rápidos. A partir desse horizonte, o cansaço mental é um estado latente 

do humano contemporâneo e percebo que termos utilizados no decorrer desse texto 

para apontar características do desenho, tais como repetição, insistência, 

resistência, encobrimento, sejam um modo de constatar, ou pelo menos um indício, 

de que o cansaço pela repetição se dá de modo psíquico e físico. Fazer os lambes 

um por um acarreta a repetição dos desenhos. 

A repetição ocasiona o cansaço, seja a repetição que há em linhas de 

produção, nos afazeres diários e também nos traços e desenhos. Como podemos 

constatar nos trabalhos abordados ao longo deste texto, a repetição41 gera 

diferenças mínimas; assim, o que se faz novamente já não é o passado repetido, 

mas partes do passado no presente. 

                                                             
41 Richard Sennett, “No cerne da funcionalidade está a repetição, a invenção de regras que permitam 

a prática dos jogos mais de uma vez. A repetição dos jogos, por sua vez, prepara o terreno para 
experiências de prática, efetuando um procedimento repetidas vezes… Para aperfeiçoar uma 
habilidade precisamos mudar as regras que se repetem” (2009, p. 304). 
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Usa-se de vários meios para construir a imagem para ser lambe, tanto meios 

mais artesanais, como a confecção manual de todo o procedimento, o que não é de 

costume, até os meios de impressão em série, dos mais variados, tais como 

xilogravura, linóleo-gravura, impressora, estêncil. Todavia, os desenhos que faço 

são um por um a partir de uma mesma referência. Entendo essa ação como um 

meio de insistência no desenho, como investigação da tinta preta, a partir da 

observação do desenho/pintura42 oriental: chinês e japonês. 

Na proposta desses trabalhos, os quais entendo como um deslocamento da 

cidade para o ateliê, procuro as relações de dubiedade e de duplicidade entre 

desenho e escrita, entre informações visuais e palavras que deslocam a imagem 

como numa conversa, atravessada por uma linha diagonal, entre o sujeito e suas 

inquietações frente à rotina urbana. Ao estabelecer o diagonal como meio de 

atravessamento, aceito que o processo de criação é rearticulado no trânsito entre o 

deslocamento urbano até se chegar ao ateliê. Maurice Merleau-Ponty afirma que “O 

corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a 

um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente 

neles” (2011, p. 122). Deslocar-se pela cidade é também deslocar lugares e os 

transportar. O desenho como lambe é a relação de trocas entre imagem e palavra. 

Minha referência para essa afirmação é observada nas relações cambiáveis do 

comércio, tais como propagandas visuais e sonoras. A palavra está no trabalho 

como a primeira informação a ser buscada ao observá-lo, está como um meio de 

atravessamento entre imagem e palavra; seria um mediador primeiro que busca 

relações no pequeno espaço entre eles – palavra e imagem. 

Ao referir-me à dubiedade, entendo como essas diferentes linguagens – 

palavra e imagem – são diferentes em sua concepção e observação, tanto para 

aquilo que elas potencializam quanto para o que elas omitem. Entendo, que no meu 

trabalho, a palavra e a imagem lado a lado complementam-se, fortalecem o diálogo 

entre eles e apontam direções para o observador. 

                                                             
42 Segundo Pierre Ryckmans, a pintura se equiparou à caligrafia enquanto arte na época Tang (618 - 

907). “Assim, dispondo dos mesmos instrumentos que a caligrafia, sendo feita pelos mesmos homens 
- essa elite política, social e intelectual dos letrados -, a pintura começa a desfrutar da mesma 
dignidade que a caligrafia. Rompendo aos poucos com as suas origens artesanais, ela abandona o 
afresco, abandona as cores, abandona as figuras que outrora constituíam seu tema principal: é o 
surgimento dessa pintura espiritual, a paisagem monocromática em lavis de nanquim, sobre seda ou 
papel, não mais pintada, mas “escrita” (xie)” (RYCKMANS, 2010, p. 159). 
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Faço os desenhos como únicos e repetitivos, pois partem do mesmo objeto 

de observação, mas cada um possui um certo arrebatamento de impulsos frente ao 

fazer manual, e também modos de fazer que se acumulam como conhecimento – 

um depois do outro. 

Os desenhos da série PRONTO, 2018 (imgs. 33 a 49.) são feitos no papel 

jornal tamanho A1, um papel fino, poroso e que absorve o nanquim rapidamente. 

Começo o desenho direto com o pincel, o que ocasiona erros de proporção em 

relação ao espaço do papel. Os desenhos subsequentes dessa série representam o 

movimento do pássaro urubu ao alçar voo. Ao fazer esses outros desenhos, não se 

erra tanto quanto no primeiro, pois esse já é uma referência para se fazer os 

próximos. Ao olhar o trabalho concluído, em que os desenhos são colocados lado a 

lado, totalizando oito papéis A1, noto que essas falhas se dispersam no todo. 

Percebo que, ao assumir o erro como parte do trabalho, evidencio rastros do 

indivíduo. Esse procedimento pelo erro acontece mais frequentemente nos 

desenhos que são lambes e em que utilizo o nanquim ou tinta como material, por 

exemplo nas séries BEM-VINDO (imgs. 59 e 60), ADIANTE (imgs. 55 a 58) e 

VENDE-SE / VENDIDO (imgs. 53, 54 e 61), essa série se desdobra para as 

embalagens de café (imgs. 62, 63 e 64). 

Vejo nos desenhos de Van Gogh, realizados entre 1881 - 1885, a repetição 

da mesma coisa observada, no caso um escavador trabalhando a terra (imgs. 103 a 

110). Ele investiga através do desenho, dos materiais e pelo modo como direciona 

seu lápis sobre o papel, os vários ângulos desse trabalhador. Os desenhos contêm 

camadas com linhas e também algumas manchas que delimitam espaços e criam 

vazios. Tem algumas características que me chamam atenção nesses desenhos e 

nos desenhos como um todo desse artista: o modo como organiza o branco e cria 

negativos de imagens sem a necessidade de contorná-los, uma forma delimita o que 

está ao lado dela; percebo nessa solução o entendimento do desenho enquanto 

relação entre as formas, em que o desenho no papel captura o instante daquilo que 

foi observado pelo artista, ressaltando a materialidade da coisa observada com 

soluções dos materiais utilizados. Outra característica, que aparece menos nesses 

desenhos, mas em outros com abundância (por exemplo os que representam 

árvores em meio à paisagem (img. 102), é a relação figura-fundo e como há o 

transporte de soluções gráficas da figura para o fundo e vice-versa. Não ter o 
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contorno muito bem definido entre figura-fundo cria uma tensão que desmistifica o 

desenho enquanto linha e abre possibilidade para lançar-se em outras soluções. 

Mais uma característica desses desenhos é dos traços, como movimentos que 

seguem o que se observa e a necessidade de cortes abruptos para registrar o que 

se observa. O contraste e a ambiguidade ficam evidentes, vejo pelas linhas, que 

seguem o olhar de quem desenha, e o entrelaçamento entre figura-fundo. 

 

 

 

Imagem. 102. Van Gogh. Oliveiras, Montmajour. Lápis, caneta de bambu, tinta marrom e preta sobre 

papel Whatman. Arles: julio, 1888. Museu de Bellas Artes de Tournai. 

http://cdf-mba.ne.ch/
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Imagens 103 à 110. Van Gogh. Escavador. 1881 à 1885. 

 

O trabalho PRONTO (img. 34) foi instalado em uma parede que vejo 

constantemente e a fotografei várias vezes pelo período de um pouco mais de um 
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ano (imgs. 33 à 49). Registrar repetidamente é um procedimento que tem origem no 

desenho de observação e tem desdobramentos no time-lapse. Mais de um século se 

passou e novas tecnologias possibilitam outros registros; de algum modo o ser 

humano continua a registrar o tempo por sequências de uma ação, como em Van 

Gogh pelos desenhos do escavador que trabalha a terra. Os registros que realizei do 

trabalho ‘PRONTO’ tentam captar a materialidade corroída dos papéis sob ação do 

tempo e do humano. 

Em 2019, em meio à situação política, uma greve foi convocada e colaram 

cartazes sobre os lambes que estavam se deteriorando com a ação do clima (img. 

47). Fotografar esses lambes foi um meio de registrar a transformação que ocorre na 

matéria, seja pelo clima, seja por alguns transeuntes que tentam retirar o lambe, seja 

por essa ação de colar cartazes sobre o que já havia embaixo. 

O tempo enquanto agente de transformação fica evidente nos papéis 

desenhados. O papel amarelado, empoeirado, embolorado, rasgado e corroído é 

fruto da ação das intempéries climáticas. Cada material tem seu tempo e cada 

ferramenta sua manualidade. Na cidade, a relação entre as pessoas e os desenhos 

é um fator que determina através de certas ações, a sua sorte: eles podem ser 

rasgados, retirados por inteiro ou sofrerem alguma outra alteração. 

Três lambes da série PRONTO foram retirados alguns dias depois que foram 

fixados (img. 50). 

Ao imprimir o lambe penso o quanto ganhamos quantitativa e qualitativamente 

pela tecnologia das gráficas de reprodução e o quanto perdemos com as cópias do 

mesmo trabalho. A escolha por fazer o lambe de forma mais artesanal, um por vez, 

mesmo usando tipos e estêncil para as palavras, ocorre pela investigação do 

desenho manual de observação da mesma imagem como relação íntima com o 

objeto observado e desenhado. No fazer manual, o peso do braço do artista incrusta 

o papel, consequentemente estão relacionados mão, corpo e mente. Acredito que, 

no momento de desenhar, pensamentos são articulados de modo a produzir 

pequenas suspensões e relações intrínsecas com a ação desenvolvida. Dessa 

forma, o fazer proporciona a retenção do conhecimento e pode permitir insights pela 

repetição. 
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3.2 - Cansaço 

 

 Como já mencionado, desenhar ocasiona cansaço e vejo nesse estado uma 

ponte para imprevistos, os quais percebo como potentes para a criação em artes. O 

cansaço não é somente do corpo que desenha, mas do corpo que acumula afazeres 

de uma rotina desgastante. Desta maneira, o cansaço é físico e mental. A 

experiência como embate e enfrentamento com o real se dá nesse estado do corpo, 

que ora oscila pela perda de energias, todavia possibilita novos rumos, resultados de 

sonolência e falta de vigília de si mesmo. Segundo Byung-Chul Han: 

[...] a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e 

esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um 

mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um 

excesso de positividade... O excesso da elevação do desempenho leva a um 

infarto da alma (HAN, 2017, p. 70-71). 

 

Comparado à sociedade “ativa” que Han menciona, entendo que, no processo 

criativo, o cansaço acontece de modo intermitente, pela busca de realizar o trabalho, 

mas não é o cansaço e esgotamento excessivo que permeia o meu processo de 

criação; todavia, não tem como me excluir da sociedade atual que o filósofo 

constata. 

O lambe como peça única, como estratégia de inserção sem a acumulação do 

repetitivo pelo meio impresso, é uma investigação do fazer manual e do corpo como 

propositor de ações que se assemelham a um círculo, desde o transitar pela cidade, 

do desenhar, da ação de colar os lambes e de comercializá-los - como no caso das 

embalagens de café (imgs. 62 à 64). No ato de desenhar, há a repetição que se 

desgasta pelo cansaço pelo mesmo fazer de ações instrumentalizadas, mas que, 

pelo tratamento manual, possibilita gestos e marcações particulares do desenho e 

sua potência de sujeito, que se relaciona com os que estão envolvidos no processo 

de executá-lo. Ao colar um desenho único nas ruas, questiono o quanto de único há 

para não ser colocado a público por esse quase meio de desapego? É uma pergunta 

que me leva a pensar o quanto de sociável carregamos em nossas relações com o 

que é compartilhado ou público. 

A troca acontece com a cidade e entre seus habitantes. No encontro entre 

dois sujeitos cansados, o possível torna-se mais difícil. O que estava programado 

para fazer não é mais urgente e assim pode-se fazer outra coisa e não a que estava 
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premeditado. “Só que eu não havia me dado conta de que aquilo que o cansaço 

torna possível, o cansaço também torna difícil” (BLANCHOT, 2010, p. 12). Há algo 

nesse estado do corpo que leva adiante e que faz sair do campo previsível. Um 

impulso interior leva à ação, mas o impulso que desperta e vislumbra o ato não sabe 

totalmente a energia que será necessária. Todavia, começar leva a outro fazer e 

assim abre-se um leque de possibilidades. Shitao afirma que “Os mestres da 

Antiguidade confiavam os seus impulsos interiores43 ao pincel e à tinta, seguindo o 

caminho da paisagem.” (In: RYCKMANS, 2007, p. 161). 

Quando o corpo está beirando seus limites, ele possibilita interrupções de se 

entrar em um estado de semivigília, ou talvez o contrário: atentamo-nos mais a 

fatores que não seriam tão importantes quando se está disposto e descansado. 

Maurice Blanchot discorre sobre a dúvida que há no estado do corpo cansado, o 

corpo e a mente funcionam para determinado objetivo. O outro, a quem o 

personagem de Blanchot se direciona, é aquele que confirma o que foi dito. Penso 

que no meu desenho, é a materialidade do traço que traduz e confirma o estado de 

cansaço. 

[...] Na verdade, não é nada de novo; o cansaço não é maior; somente tomou 

uma nova forma” – “Ele tem várias, e creio que nós conhecemos todas. Ele 

nos faz viver.” – “Ele nos faz falar. Eu gostaria de poder precisar quando isso 

aconteceu, se uma das características da coisa não tornasse a precisão 

difícil. Eu não posso me impedir de pensar nisso.” – “Bem, é preciso pensar 

nisso juntos. É algo que lhe aconteceu?” – “Será que eu disse isso? 

(BLANCHOT, 2010, p. 14). 

 

O cansaço, instaurado nesse contexto como motor criador, é o estado do 

corpo que se esforça para determinado objetivo, porém esse estado possibilita 

nuances de transformações, já que, se é necessário chegar a algo premeditado, são 

possíveis também soluções que não eram previstas. Instaura-se no cansaço a 

dúvida, assim, repete-se ações, palavras. As ideias de resistência e insistência 

abordadas anteriormente geram o cansaço pela força e energia despendida no 

atrito, no ato de desenhar. A vontade e insistência de fazer trabalhos maiores, como 

                                                             
43 “Impulsos interiores”, xing, ou inspiração: o termo, com frequência, adquire um sentido de 

disposição de espírito impetuosa e repentina, uma espécie de ‘capricho inspirado’... Os pintores 
interessaram-se por essa questão do “humor inspirado”, que é uma condição indispensável da 
criação, chegando inclusive a recomendar métodos para provocá-lo e mantê-lo (RYCKMANS, 2007, 
p. 165). 
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na série PRONTO (img. 51) e no trabalho carro abandonado, 2018 (img. 30), 

também são motores para o cansaço, para o desafio de ocupar espaços ainda não 

ocupados pelos meus desenhos. A experiência é de se lançar sobre o que ainda não 

se conhece. O trabalho carro abandonado, 2018, é feito semelhante aos lambes, 

sobre uma mesa não muito grande, fora de um local coberto, papéis um ao lado do 

outro e sem se ter a visão do todo sobre a mesa, pois não cabiam todos os papéis. 

O procedimento de insistir gera o cansaço e também movimentos automáticos, o 

que pressupõem a falta de atenção. Todavia, o humano não produz tudo igual; a 

semelhança não existe no ato manual de repetir. Ao repetir um desenho e um traço 

lado a lado, o que se nota são pequenas diferenças não premeditadas e 

possivelmente não intencionadas. Jean Dubuffet discorre sobre a criação de um 

quadro e o acaso que não existe: 

O homem chama de acaso tudo o que vem daquele grande buraco negro de 

causas pouco conhecidas. Não é exatamente qualquer acaso que o artista 

enfrenta, mas um acaso específico, próprio da natureza do material que 

utiliza. O termo acaso é impreciso; deveríamos antes falar das veleidades e 

aspirações do material que resiste. (In: LICHTENSTEIN, 2014, p. 88). 

 

Dubuffet afirma não haver acasos mas resistências e particularidades dos materiais 

que utilizamos. Assim também, com o corpo humano e seu modo de se adaptar, 

identifica-se o cansaço como consequência do sujeito urbano que procura brechas 

em meio à rotina exaustiva e talvez possa encontrar acasos nos materiais que 

utiliza. Penso o desenho enquanto repetição das imagens e pelo esforço de 

preenchimento, assim, o novo pode acontecer e acredito acontecer a cada repetição 

da mesma imagem. Um desenho não é igual ao outro. Quando falo do cansaço, é 

em relação ao sujeito em sua rotina urbana, numa temporalidade de exaustão e de 

cobrança. Beckett, em seu livro Esperando Godot, transita entre o possível e o que é 

imposto; nesse trânsito, os personagens aguardam o que nunca chega, como 

promessas e esperanças que impulsionam o viver – se já temos mesmo que 

esperar, então vamos fazer algo. 
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3.3 - Sujeito urbano e urubu 

 

O lambe da série PRONTO (imgs. 33 à 49) é um desenho de urubu, no 

singular é somente um, mas na justaposição dos desenhos, a repetição da mesma 

ave toma forma de todo. Não vejo urubus nas ruas comendo carniça. Vejo-os 

poucas vezes em Porto Alegre; a referência a que me remete é Londrina-Pr, pois lá 

eu os via sobrevoarem o céu e instalarem-se no topo de prédios pequenos. Indo 

mais longe um pouco no tempo cronológico, lembro-me deles em locais rurais44. 

Penso que essas lembranças sejam um conhecimento determinado pelo fazer, pela 

observação que me remete a como essas experiências me foram válidas para 

observar o que se passou, e me posicionar frente aos acontecimentos de relação 

sujeito e ambiente. O sujeito, quando inserido em determinado local estranho 

comparado ao que é familiar, desloca-se um pouco para se inserir de resguardo e 

observar, semelhante ao já dito do estrangeiro e do forasteiro. Talvez um olhar de 

sobrevoo que busca entendimento ou somente uma insistência de querer 

permanecer. Para Merleau-Ponty o olhar está tanto nas coisas quanto em nós 

mesmos. 

Todos os meus deslocamentos por princípio figuram num canto da minha 

paisagem, estão reportados ao mapa do visível. Tudo o que vejo por princípio 

está ao meu alcance, pelos menos ao alcance de meu olhar, assinalado no 

mapa do “eu posso”. Cada um dos dois mapas é completo. O mundo visível e 

de meu projetos motores são partes totais do mesmo ser. (MERLEAU-

PONTY, 2013, p. 19). 

 

Se o que está à disposição do olhar faz parte do que sou, o sentimento de 

diferente possibilitado ao estrangeiro, é porque ele também vê o exterior como 

diferente. O que o estrangeiro tem para oferecer além de seus olhares curiosos? 

Diferente do turista45, o sujeito que muda para outro local fica à espreita de tentar 

dar um passo em direção ao que acontece no presente, como uma adaptação em 

solo desconhecido. Edson Luiz André de Souza, em Agulhas para desativar bombas 

                                                             
44 Lembro dos urubus comendo restos de barrigada de porcos, em uma reunião de família, para se ter 
a carne de porco. Trago essa lembrança para enfatizar as experiências que estão no processo 
criativo. 
45 Byung-Chul Han, no livro ‘Sociedade da transparência’, difere o peregrino como alguém que está 
para chegar lá, em algum ponto, e o turista como aquele “que se mantém preso no presente, no aqui 
e no agora” (2017, p. 74). 
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(2014), reflete sobre o estrangeiro, aquele que há em nós e aquele que entendemos 

como o outro e assim nos diferenciamos. Segundo o autor: 

Na Grécia Antiga o estrangeiro, o hóspede, o refugiado, o viajante era 

protegido por Zeus, e podemos ler na Ilíada de Homero que era um delito 

maltratar um hóspede. Este era acolhido sempre de forma incondicional, sem 

mesmo precisar dizer seu nome e sua origem, pois era ele que, de alguma 

forma, permitia um olhar renovado sobre a vida, abrindo novos espaços de 

transmissão e de experiência. (SOUZA, 2014)46. 

 

Deslocar-se em uma cidade a que há pouco chegou mas em que se pretende 

fixar moradia é adentrar no desconhecido, nos costumes que não se conhece. Por 

isso, a necessidade de quem chega é saber lidar com o outro, adentrar devagar e 

constantemente. Será esse um movimento do desenho que dá forma a manchas, 

pela acumulação de traços repetitivos? 

A rotina da cidade, como meio de trocas e de trânsitos, é o motivador para os 

desenhos. Busco relações de aprendizado pela experiência, que se faz devagar, de 

modo natural pela vivência linear – experiências da infância que se desdobram e se 

somam às próximas e atuais, embora não seja uma soma por completo como 

acumulação de toda experiência. Penso que cada experiência proporciona nuances 

do que será acumulado e atualizado no momento de criação.  

O urubu sobrevoa nossas cabeças em um movimento estático de cortar o ar e 

seguir adiante. A resistência de alguns animais na cidade, no caso o urubu, é por 

sua insistência na vida. Talvez haja algo de insistência nas margens da cidade que 

passamos e não olhamos, passamos correndo e escondemos alguns pertences. A 

insistência, no dia a dia, é o que impulsiona para adiante, mesmo que em muitos 

seja pelo não querer estar em uma rotina - somos abarcados, no sentido de 

pertencermos a um meio que nos cerca. O movimento é algo de insistência, assim 

como o desenho pelo fazer manual em estado de cansaço. 

Palavras desgastadas, tais como bem-vindo, a vida continua, vende-se, 

vendido, são palavras que parecem não terem sentido frente a hostilidade urbana. 

Nos lambes essas palavras são contrastadas com desenhos de animais que 

persistem na cidade ou no imaginário das pessoas. 

 

                                                             
46 Disponível em: http://www.appoa.com.br/correio/edicao/231/agulhas_para_desativar_bombas/59 
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3.4 - Ruído 

 

O vídeo A cidade enquanto passagem, 201847 mostra a cidade atravessada 

pelos afazeres corriqueiros no meio urbano, tanto em relação a objetos, por 

exemplo, o barulho da máquina de lavar roupa, quanto à interferência do outro, 

como, por exemplo, os vendedores anunciando seus produtos. O rio que corta48 a 

cidade estava de coloração dourada no dia em que fiz o registro. Atravesso a cidade 

como o rio e esse muda sua coloração em decorrência de despejos feito pelo 

humano em suas águas. Tanto o humano quanto a cidade absorvem características 

um do outro. 

O ruído que a princípio é do áudio desdobra-se também em um ruído da 

imagem, por aquilo que ela transmite de instantâneo e somente isso, instantâneo no 

momento de sua aparição e que dá lugar a outro momento sequencialmente. Mais 

do que identificar a exatidão do áudio, a percepção do ruído constante é existente 

em nossa rotina, seja pelo barulho, seja pela quantidade de imagens que 

observamos em um único dia. Penso assim que o que observamos torna-se ruído, 

num grande emaranhado de não distinguirmos o que foi instantâneo e o que é 

absorvido. Na velocidade de passar as imagens, por exemplo no time-lapse, perde-

se a imagem estática para colocá-la em movimento. Ganha-se em ritmo e 

aceleração, mas perde-se em contemplação. Então o registro que uso para time-

lapse é um modo de acelerar o processo passado pelo registro fotográfico? Talvez, 

um modo de reter o momento registrado e também entender o tempo do processo e 

evidenciar o que perdemos no momento de criação, o que é comum. A busca do 

vídeo time-lapse não é eliminar as perdas, mas para entendê-las como processo, 

como já dito, como um outro olhar sobre o processo de criação. No vídeo há 

direcionamentos, a começar pela escolha de onde posicionar a câmera. Registrar é 

um modo de guardar. 

Ao olhar para a coisa observada não olho para o desenho que estou fazendo 

e ao olhar para o desenho não olho a coisa observada. Perco o momento a cada 

instante que mudo meu ponto de vista. O fato de querer registrar é também um fato 

de não querer perder, guiado por um sentimento de querer guardar o momento que, 
                                                             
47 A cidade enquanto passagem, 1m17s, 2018, vídeo feito a partir da técnica do time-lapse e de 
captura de vídeo. 
48 “A cidade é passada pelo rio / como uma rua / é passada por um cachorro; / uma fruta / por uma 
espada” (NETO, João Cabral de Melo: O cão sem plumas. 1994, p. 105.). 
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muitas vezes, se perderá na memória, pois esta não depende de nossa consciência 

e objetividade. Utilizo a escrita, o desenho e a fotografia, para relembrar o que não 

quero esquecer. 

Ao mudar de casa é preciso se deslocar com suas malas, sacolas, caixas e 

coisas soltas. Por que guardamos alguns itens que poderiam ser descartados? No 

trabalho Cair, talvez o céu, 2019 (img. 32), reflito a partir de uma lata de cerveja que 

ganhei da Dalila49 e guardo-a vazia. Penso em fazer um desenho - para descartar - 

essa lata e uma garrafa ganhada das tias da Fernanda50. Este desenho traz o 

movimento de uma garrafa caindo que se emaranha com o fundo e a contradição 

com outros objetos que estão estáticos. 

Desenhar e preocupar-se com o registro contínuo, que é base para o time-

lapse, é uma interação minha com o disparador. Percorro o caminho, entre desenhar 

e fazer fotos, interajo com o disparador da câmera em meu local de trabalho. É uma 

disposição para truncar o desenho, ocasionando paradas bruscas para fazer a foto 

ou para sair da frente da câmera quando ela irá fotografar. Esse procedimento 

acontece nas fotografias realizadas nos trabalhos Cair, talvez o céu, 2019 (img. 32) 

e Cama e cadeira – marcenaria de desenhos ou a necessidade faz a ocasião, 2019 

(img. 76). Essas fotografias estão no vídeo 19 horas de ônibus, 2019. 

O ruído urbano é evidenciado nos últimos vídeos: A cidade enquanto 

passagem, 2018, Hidrantes, 2019 e 19 horas de ônibus, 2019. O ruído será aquilo 

que consegui guardar em minhas memórias quando me desloco, seja em uma 

rotina, seja para deixar um local. Assim, o que se acumula, são experiências ou 

ruídos de experiências que não sabemos identificar ao certo seu local de origem. 

Guardar por meio do desenho é uma possibilidade de vislumbrar, de reter 

para não esquecer. Embora, o desenho em si gere transformações, tais como 

perdas e acréscimos em relação ao objeto representado. Então o desenho é 

perpassado por ruídos. 

  

 

 

 

 

                                                             
49 Moradora da mesma casa de estudante, Juc 7. 
50 Idem. 
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3.5 - De um ponto a outro 

 

Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, afirma que estamos numa 

sociedade do desempenho, em que somos nosso patrão e nosso empregado ao 

mesmo tempo. Ele entende que saímos de uma sociedade da disciplina, que 

consiste no conhecimento sobre quem obedecer. Na sociedade do desempenho, o 

patrão é interior e o cansaço é maior porque tem origem em nós mesmos. No 

contexto atual, somos direcionados cada vez mais à individualidade, o que reflete na 

autocobrança. A voz que nos cobra é a de nós mesmos. Interiorizou-se a 

necessidade de se ter um desempenho razoável, para não dizer o melhor. Com isso, 

olha-se mais para si mesmo, tendo parâmetros de desempenho comparativos, pois 

mesmo mais individualizados, precisamos do outro para nos compararmos. É 

necessário o outro para nos afirmarmos. Desobedecer uma verdade que se tenha 

interiorizado é muito mais difícil do que transgredir o patrão que te explora. Sendo 

assim, o interno necessita de mais tempo para tornar-se consciente comparado ao 

que é externo. O cansaço mental supera o físico porque é interiorizado e nos 

submete ao trabalho, até em momentos de descanso. 

Se é pelo outro que enxergamos nossas ações, rebelar-se contra o outro que 

te explora é mais fácil, pois está no outro visível o acontecimento. Já rebelar-se 

contra si mesmo é algo de um caminho a ser percorrido, semelhante a rituais diários. 

Nisso entendo o processo de criação intrínseca à vida, pois todas essas instâncias 

estão no sujeito contemporâneo, que é absorvido pelo meio, digamos, globalizado. 

Milton Santos reflete em seu livro ‘Por uma outra globalização’ sobre a ideia de 

aldeia global não gerar possibilidades de aproximação, mas de afastamento, pois a 

competição pelo consumo só é validada por aqueles que possuem as condições 

aquisitivas. 

Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão 

instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e 

do encurtamento das distâncias - para aqueles que realmente podem viajar - 

também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o 

mundo se houvesse tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado 

avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o 

planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas 

(SANTOS, 2015, p.18-19). 
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O sujeito do desempenho é globalizado, informações são transmitidas sem 

limites territoriais, o que pode ou não impulsionar desejos que muitas vezes não são 

realizados. Parece haver uma capacidade de não sabermos mais lidar com a 

frustração, o que pode ser um fator para o cansaço mental e físico que entendo 

como possibilidade de criação de acasos. Vazar o desejo pelo desenho é um modo 

de realização, de dar continuidade aos rituais, no caso o desenho, que não começa 

com o traço no papel, como já dito, mas com o observar o que desenhar, com as 

experiências vividas que nos ultrapassam e que, no momento de criação, tomam a 

luz do presente, por exemplo, a lembranças dos urubus em um sítio. Já insistir no 

cansaço é um modo de lidar com a frustração e continuar a partir de possíveis erros, 

pois são esses que se diferenciam na repetição. Segundo Sennett, “Mas a tentativa 

e erro pode levar a um resultado muito diferente quando o talento não se mostra 

suficiente para conduzir afinal ao domínio do ofício” (2009, p.113). A busca do 

desenho não é pelo domínio do ofício, mas pelo seu entendimento de inscrição, de 

marcação e de projeção que tem o mundo ao redor como referência e local para a 

ação desses verbos. Não é um executar bem um desenho na sua verossimilhança 

com a coisa observada, mas a relação que há entre coisa e artista. Todavia, a 

repetição enquanto diferença é pelo fazer que se dá por possíveis erros que são 

aparentes, pois talvez não haja erro, mas um descompasso entre a vontade e a 

realização. 

Entender o deslocamento do corpo pelo entorno é entender que somos parte 

do meio em que estamos inseridos. O território é o local que acreditamos ocupar, 

mas ele é além do que é palpável e nomeável como nosso. O que acreditamos não 

ser nosso também nos ocupa. Segundo Santos: 

 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o 

fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a 

base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, 

sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, 

entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada 

população. (2015, p. 96-97). 

 

Ao levar essas inquietações para o ateliê de desenho, estou levando um 

pouco do que a cidade é para mim, de escolhas executadas a fim de olhar para 

determinado ponto. No caso da série PRONTO, que remete a urubus e olhar para 
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cima é enxergar esses pássaros em seus sobrevoos circulares; pela distância em 

que estão, transmitem a calmaria de acompanhar de longe algum acontecimento. 

Pergunto-me o que tem de circular, de sobrevoo no meu desenho? O que tem da 

cidade em meu desenho? 

No próprio ato de fazer enquanto investigação da manualidade (fazer manual) 

do desenho, há conhecimento do corpo que se desloca rotineiramente. Temos a 

ideia de que saímos de um ponto e chegamos a outro e todo o caminho é percorrido, 

embora a ação aconteça em todo o percurso, são nas saídas e nas chegadas que o 

ato de desenhar acontece. A casa, no meu caso também ateliê (local de trabalho) é 

o local de retorno, de onde saímos e para onde voltamos. Ao sair da casa entramos 

na cidade ou desejamos ir a algum local. Para quem mora em um bairro periférico, é 

comum ouvir “vou para a cidade”51, como se o bairro fosse um local deslocado da 

suposta cidade. 

O caminho percorrido não é tido como passivo, mas é o local de trocas que a 

ação também se realiza. Estar em movimento é a vontade de chegar, mas enquanto 

essa vontade não é realizada, o caminho proporciona experiências que se enraízam 

no ser e, desta maneira, implica o local a que se chega. O caminho não é um 

espaço vazio, mas está permeado por características que são potentes e que 

influenciam em como chegar e em como partir. 

Interessa-me articular o que há de mim na cidade e vice-versa. Todavia, 

olhamos o que nos interessa, de certa maneira moldados pelos costumes e 

experiências acumulados. Retornar para casa é trazer um pouco da cidade e do 

caminho percorrido. 

 Os desenhos que retornam para a cidade em forma de lambes ou 

comercializados - por exemplo, as embalagens de café (imgs. 62 à 64), são modos 

de continuar a relação entre cidade-casa. As embalagens de café estão em um local 

para serem vendidos, e cada comprador as leva para sua casa, depois guarda ou 

joga fora. Cria-se nesse comércio uma rede que o desenho percorre. Desta maneira, 

o artista difunde sua ideia. Tarkovski fala do artista e da obra como uma incisão 

subversiva na contemporaneidade do artista: segundo o autor: 

 

                                                             
51 “E d. Brites: “Há muito tempo não vou à cidade, não estou bem lembrada, mas tenho idéia que na 
rua Dom José de Barros ainda há daquelas casas antigas, térreas” (BOSI, 1994, p.448). 
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O artista e pensador torna-se, então, o ideólogo e apologista do seu tempo, o 

catalisador de transformações predeterminadas. A grandeza e a ambiguidade 

da arte consistem às perguntas, mesmo quando emite sinais de advertência 

como “Cuidado! Radiação! Perigo!” Sua influência tem a ver com a 

sublevação ética e moral (2010, p. 60). 

 

O artista, segundo Tarkovski, perpassa seu tempo de modo a transgredi-lo. O 

lambe colado na rua é uma ocupação do espaço que possibilitou brechas em meio a 

toda segurança urbana. As trocas que ocorrem no meio urbano, seja por 

necessidade, seja pelo desempenho, acontecem a todo momento. O território em 

que o lambe é inserido é povoado por várias pessoas, assim, minha intenção, 

enquanto artista ‘ideólogo do seu tempo’ recebe respostas favoráveis e 

desfavoráveis, como no caso do trabalho PRONTO (img. 47), que foi coberto por 

outros cartazes. 

A Série VENDE-SE/VENDIDO (imgs. 53, 53 e 61), também inserida como 

lambe, aproxima o que é comercializado, de animais que o meio diz o que eles são - 

aceitáveis ou não. A relação de dualidade do que pode ser comercializado é uma 

questão colocada nesta série, em que o desenho de um animal selvagem, embora 

presente em nosso local de convívio, toma características de dualidade: animal 

doméstico e não doméstico, o que se vende e o que está vendido. O que pode e não 

pode ser comercializado, o que queremos/desejamos comprar, ter. A palavra ao lado 

do desenho é um modo de complementação de um no outro. O que se vende? É 

mesmo para ser vendido? Perguntas instigadas pela proximidade: imagem e palavra 

inserida em determinado local. 

Os lambes tem uma relação direta com a cidade. As séries BEM VINDO e ADIANTE, 

são sobre a passagem por uma cidade e também sobre como receber quem chega 

a uma cidade desconhecida. Adiante é a partir da frase de Beckett, “O único 

caminho de volta era adiante” (2012, p.97) e também de Guimarães Rosa “Ir pra 

onde?... Não importa, para frente é que a gente vai!”52. 

 

 

 

                                                             
52 Conto Sarapalha. Livro Sagarana. 
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3.6 - os bichos53 

 

Os desenhos dessa série têm como observação, muitos deles, animais 

próximos do convívio com o homem e referência ao horóscopo chinês. Percebe-se 

nessa referência o empreendimento do que é da ordem da sorte, seja o mês, o dia o 

ano que se renova. Tais desenhos do horóscopo chinês, uma cultura distante, 

dialogam com algo mais próximo - o jogo do bicho - o qual é praticado em muitas 

cidades brasileiras. Penso que estes desenhos representam um local de encontros. 

Talvez aquele local a que chegamos sem saber ao certo onde é - uma rodoviária; 

talvez seja esse um lugar de encontros entre coisas antes distantes. 

O trabalho Mesa de pesquisador, jogo do bicho, 2018 (img. 111), representa 

uma mesa, que suporta variadas pesquisa. Os números remetem aos signos e aos 

anos de nascimento de pessoas desaparecidas no estado do Paraná no ano de 

2018 e também à tabela do jogo do bicho. 

 

 

                                                             
53 Trabalhos expostos no Pinacoteca Bar, Porto Alegre. 2018. Total de 13 desenhos. 

Imagem 111. Mesa de pesquisador, jogo do bicho; Série: os bichos; nanquim, grafite e acrílica sobre papel; 

100 x 195 cm; 2018. 
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Imagem 112. Série: os bichos; grafite, lápis dermatográfico e acrílica sobre papel; 30 x 30 cm (cada); 2018. 
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Imagem 113. Burro 9, 10, 11, 12. Nanquim e folha de guiné sobre papel; 30 x 42 cm; 2019. 

Imagem 114. Porco 2019 - sorte. Nanquim sobre papel; 32 x 43 cm; 2019. 
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Capítulo 4 - Rodar pelo mesmo lugar 

 

4.1 - Alguns trabalhos 

 

Rodar pelo mesmo lugar é o conjunto de trabalhos recentes que contém 

características discutidas ao longo desta pesquisa, tais como: traços repetitivos, 

contraste de linhas e manchas, resistência, insistência, friccionar, memória e 

entorno. Discorro sobre três trabalhos, os quais são: Enchentes para o dia seguinte, 

2019 (img. 66), Montagem e desmontagem de um dia comum 2019 (imgs. 67 e 68) e 

Deslocar para apagar rastros, 2018 (img. 69). Os títulos dos trabalhos são 

questionados a partir desse conjunto de trabalhos. Pergunto se o título seria uma 

encenação?54 

O trabalho Enchentes para o dia seguinte, 2019 (img. 66) é continuação de 

fazer pela fricção, como um modo de questionar o uso dessa técnica para o meu 

processo de criação neste momento; assim, o fazer seleciona o que fica e o que sai. 

Esse trabalho de quatro papéis justapostos traz a fissura em suas junções, como 

intervalos e cortes na composição do todo. As imagens em negativos de pequenos 

pedaços de fita adesiva, que mostram a junção dos papéis, demonstram 

características que eram mais para uma função do que a aceitação de sua presença 

enquanto elemento plástico. Como ocorreu no trabalho palete 2017 (img. 115): os 

cortes enquanto junção para criar um vão como um local de ruptura para então se 

juntar. Talvez a ideia de ponte seja o que mais se assemelha a essas junções com a 

fita adesiva, um local que coloca em união lugares aparentemente intransponíveis. A 

ponte não é somente um instrumento de passagem como um ponto de união, mas é 

uma união de lugares, como uma união de fendas; deste modo, lugares são 

unificados. A ponte representa o ponto de encontro do que é diverso, cria-se assim 

um terceiro local, talvez um novo local de conhecimento que se funde. Martin 

Heidegger no seu texto construir, habitar, pensar (1951), discorre sobre a ponte ser 

esse lugar de união, “A ponte balança 'suave e forte' sobre a torrente. Ela não une 

apenas só a margem existente. Na travessia, a ponte toca a margem primeiramente 

                                                             
54 O título é uma encenação? “Encenar - Manifestar(-se) de forma insincera ou exagerada para iludir 
alguém; FINGIR; SIMULAR” (<http://www.aulete.com.br/encenar> acessado em 28/08/2019). Talvez, 
pois encenar é também transmitir por meio de uma não verdade. E o que o desenho tem é somente a 
verdade que o artista lhe atribuiu e o que pode muito bem ser uma não verdade. Penso essa palavra 
pela ordem da transmutação que o trabalho sofre pela arbitrariedade do artista. 

http://www.aulete.com.br/encenar
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como margem à frente” (HEIDEGGER, 2000, p. 284). Entendo “margem à frente” 

como um estreitar que aproxima e há a possibilidade de ser atravessado com um 

pulo. Nessa imagem vislumbro a junção entre os diversos, o que cria uma coisa 

nova. Antes era um lado, o rio e outro lado; agora os três elementos são um só, com 

uma ponte ao meio que seria o rio estreitado. No espaço do desenho, as frestas são 

estreitas, são o corte no desenho que não descaracteriza o todo. Sem deixar de 

notar que a ponte estabelece contatos sociais, leva o conhecimento que antes era 

inacessível. 

 

Imagem. 115 (detalhe) palete; Grafite, óleo em bastão e nanquim sobre papel; 166 x 118 cm; 2017.  

 

Desenhei um beliche porque iria mudar de quarto, um pequeno deslocamento 

dentro da mesma casa de estudantes, que contém mais de dez quartos. Desenhar 

para guardar um pouco do que existiu enquanto estadia no local. Guardar é o ato de 

reter para si, como já dito, penso que essa ação retira a angústia de perder, não que 

desenhar torna isso possível, mas há uma potência de amenizar esse sentimento 

por algo que fazemos com nossas mãos, talvez uma interferência sobre a matéria 

que em um desenho se consegue guardar. Um elo entre o representado e o real. 

Esse tem referência em nossas experiências àquilo que foi real e agora é recontado, 

no desenho pode se dizer, remontado. Um beliche, cinquenta centímetros de espaço 

e o guarda-roupa - uma noite alguém cai nesse vão, o pequeno espaço amortece a 

queda. (Lembranças). Não é por acaso que esse beliche foi escolhido para ser 

desenhado: há uma ligação desse móvel específico que foi usado para observação 

do desenho, que ao ver de um marceneiro, tem uma estrutura forte. Desenhar um 
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beliche do quarto atual remete a lembranças de outros tempos, como citado no 

começo do texto, ao retornar à casa maternal. Então, o desenho deste móvel 

articula, assim como a ponte, a aproximação do agora com o que está distante. O 

artista carrega ações de ponte? 

A memória é enraizada no corpo do ser e toma forma em momentos que lhe 

são oportunos. Retornar para a casa que habitamos por um período e cujo local 

físico está impregnado de marcas que são pontes para lembrança é uma ação de 

reencontro que desperta lembranças de experiências. Desta maneira, a memória 

está no sujeito que vai e vem e nas coisas estagnadas. Ecléa Bosi afirma sobre a 

memória que “O privilégio pertence a todos aqueles que sabem discernir para além 

do presente o que está enterrado no mais profundo passado e amadurece em 

segredo para os tempos que virão.” (1994, p.89). 

 

 

Imagem 116. Caderno de desenhos. Grafite sobre papel. 21 x 30 x 0,18 cm. 2019. 

 

Desenho uma caixa em cima de um tonel (img. 116). Esperava algum 

momento para isso, talvez não chegasse, mas houve uma oportunidade e fiz o 

desenho. Acredito que não veria mais essa cena para desenhar. Definitivamente, 

não veria desse modo. 
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O desenho da caixa é um paralelo com a anotação como meio de guardar, de 

projetar para um além. O além é tanto para o futuro quanto para o passado, é para 

um momento distante. O desenho da caixa é um registro e não é uma cópia do que 

foi, embora seja um recorte dado por um olhar que tanto deseja algo quanto carrega 

consigo memórias involuntárias. Mesmo sendo um recorte, não é mais a cena, mas 

uma representação que pode ou não levar ao que foi, embora antes de tudo seja um 

desenho. O desenho como registro materializa o acontecimento – o encontro entre 

essa cena da caixa e o desenhador – já o mesmo acontecimento fica guardado na 

memória e fixado pela ação de desenhar, pois o encadeamento de ações gera 

fixações mais pertinentes para o lembrar. 

Desenho o beliche com o papel no chão, esfregando o lápis para que a marca 

do assoalho de tacos de madeira possa se transferir para o papel; é justamente o 

local de encontro entre os tacos que mais marcam o papel. Assim como este local 

de encontro que mais marca, a justaposição dos papéis também cria uma marca de 

fricção. E não só a justaposição mas a sobreposição de uma pequena borda, para 

posteriormente serem afastadas e que corta o desenho, abrindo-o e assim, 

possibilitando ao olhar do espectador realizar junções. 

Acredito que meu processo de criação abarca a memória enquanto potência e 

essa é entendida como o deslocamento imaterial por meio de lembranças. Elas não 

acontecem de modo planejado, mas são construídas a partir do presente - de 

objetos que estão próximos. O trabalho Enchentes para o dia seguinte, 2019 (img. 

66), é a mistura de lembranças que envolve o objeto observado a partir de 

lembranças de experiências. 

Willian Kentridge desdobra o desenho para a animação; o estático do 

desenho transpassa para o movimento de um modo que não perca características 

do desenho, tais como dureza, aspecto fugidio, projeção. A fricção enquanto frottage 

procura o desdobrar do desenho, com o peso necessário do braço que fricciona 

contra a resistência do suporte. O fugidio e a projeção são instâncias de 

transferências e de transformações que o desenho e a técnica de fricção ocasionam. 

O que está embaixo como suporte ressurge em cima sobre o papel, mas esse surgir 

pressupõe fugas e projeção de uma vontade de reter o local por meio de suas 

marcas. 
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O desenho Drawing from Stereoscope, 1998-99 (img. 117) de Kentridge 

apresenta uma coloração azul ao lado de uma cinza, que acalma a cena agitada do 

azul, que corre e remete à água e inundação de um local fechado, o que 

redimensiona a imagem para o caos interior do ser humano, que parece estar 

sempre à beira de um colapso. Nesse mesmo desenho de Kentridge, a disjunção do 

fundo, do que imagino ser uma sala representada, é uma ruptura que o fio de água 

impõe sobre a continuidade de um fluir. Seria o próprio fluir da água que interrompe 

o fluxo de uma linha? Acredito que o movimento, representado pela água, faça 

alusão ao tempo contínuo, e a ruptura da estrutura da sala representa que o tempo 

estaciona para aquele que parou de viver, seja pela morte física, seja pela ganância. 

 

Imagem. 117. William Kentridge. Drawing from Stereoscope (1998-99). 

 

No desenho do beliche (img. 66), a cor aproxima-se do que Kentridge usou 

em mais de um desenho, e pela resolução do desenho, a referência e esse artista 

fica evidente. Porém, o desenho não é resultado direto da referência, mas do 

https://www.moma.org/artists/7919?locale=pt
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cruzamento de referências, tanto de artistas distantes, quanto de artistas que estão 

próximos. 

Penso que a inundação existente em Enchentes para o dia seguinte, 2019 

(img. 66) seja a irrupção preste a acontecer com o azul esverdeado, mas não 

acontece, e a fluidez que o preto exerce sobre a imagem, atravessa-a 

diagonalmente e indica sua continuação para fora dos limites do papel. Nesse 

desenho, o preto e as cores são tanto contraditórias quanto aditivas. 

O trabalho Montagem e desmontagem de um dia comum (2019) (img. 67) tem 

como ponto de observação a organização do outro. O que é organizado fica à 

disposição enquanto matéria a ser observada. 

O arranjo estava do jeito que foi observado para desenhar. Uma cadeira, uma 

bacia, alguns potes, um cesto de lixo, todos sobre uma casa de cachorro não 

convencional. O título do trabalho é decorrência de ter feito sua montagem de forma 

irregular (img. 68), comparado ao momento de criação, e esta montagem irregular 

penso que possibilitou ao desenho potências semelhantes à montagem ‘certa’. A 

relação entre certo e irregular fica ambígua como na relação figura-fundo, como é 

possível notar nos trabalhos palete (img. 19), A mesma escada e cadeira (img. 10), 

Selvagem (img. 11). 

O desenho é também uma montagem, daquilo que trazemos para o espaço 

do papel. Aproximamos o que observamos com o que temos de experiências, 

intermediado pelo instante de criação, de trabalho. Acredito que a montagem tenha 

origem para mim na marcenaria, estou certo de que na marcenaria aproximamos 

partes para formar um móvel, ou trabalhamos a madeira para formar uma parte de 

um móvel, que será aproximada de uma outra parte. Quando desenhamos, estamos 

aproximando as coisas do mundo, seja de elementos distantes ou próximos. 

Aproximar é possível a partir do que há para escolher. Se o desenho proporciona 

aproximar coisas que o artista seleciona, então, o que se pode desenhar é a partir 

de um conjunto que rodeia o artista. A tomada de consciência de que a montagem 

no meu desenho tem origem na marcenaria só foi possível após refletir sobre os 

desenhos já feitos - em específico este desenho, mas desenhar de observação o 

outro e coisas do outro já aconteceu anos antes com o uso do caderno de desenhos 

enquanto investigação do cotidiano. Nas palavras de Merleau-Ponty sobre a 

consciência e a ausência: 



         181 
 

Mas, se a essência da consciência é esquecer seus próprios fenômenos e 

tornar possível assim a constituição das “coisas”, este esquecimento não é 

uma simples ausência, é a ausência de algo que a consciência poderia fazer 

presente; dito de outra maneira, a consciência só pode esquecer os 

fenômenos porque também pode relembrá-los, ela só os negligencia em 

benefício das coisas porque eles são o berço das coisas (2011, p. 92). 

 

Entendo, pelas palavras do autor, que a ausência é a possibilidade de 

relembrar e o ‘berço das coisas’ como aquilo que dá margem para relembrar 

posteriormente. Penso que assim ocorreu com a percepção sobre a montagem e a 

marcenaria. Associamos aquilo com que já tivemos contato. E, como já afirmado, a 

busca é pelas origens, no desenho encontramos resquícios do que já foi feito. 

Montei esse desenho, Montagem e desmontagem de um dia comum (2019) 

(img. 68) de uma outra forma, não por vontade, mas quando procurava sua forma 

original. Já penso que a forma original sofreu alterações, não com interferências de 

mais camadas de grafite ou nanquim, mas do observador que está a olhar e a 

remontar. Ao organizá-lo diferentemente - dito irregular anteriormente - o desenho 

também funcionava enquanto imagem e representação dos elementos contidos na 

montagem. Pergunto se esse não é um caminho a ser explorado, às vezes não pelo 

fazer repetitivo, que é constante em meu trabalho, mas pelo próprio observador. Isso 

seria resolvido, por enquanto, com o título que agora é “Montagem e desmontagem 

de um dia comum”. 

A ideia do desenho surge devagar, pela aproximação que se dá com o 

entorno, por exemplo: ao encostar em um pedaço de compensado que está sobre 

uma cadeira, penso que seria um objeto interessante para desenhar. A ideia surge e 

pode florescer ou não. Segundo John Berger, “A maneira como vemos as coisas é 

afetada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos” (1999, p. 10). Olhamos e 

supomos a partir de nós mesmos; no desenho encontra-se a suposição 

materializada e transformada pelo próprio ato de desenhar. O primeiro contato foi 

estabelecido. Um segundo seria associar, inconsciente ou conscientemente, com 

uma marcenaria, que geralmente tem pedaços de madeiras sobre um banco. 

Segundo John Berger, “Nunca olhamos para uma coisa apenas” (1999, p. 11). 

Olhamos para um contexto que remete a outras coisas e outras experiências 

Montar, arranjar, justapor, sobrepor, são verbos que aproximam e assim 

formam algo inexistente. A justaposição de folhas em quase todos os trabalhos aqui 
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apresentados demonstra isso. Lembro que desenhava mais com linhas (img. 118) e 

agora o uso de manchas sólidas em contraste com as linhas que, acumuladas, 

formam as manchas. Acumular linhas se dá por movimentos repetitivos de arrastar o 

grafite, a caneta, o pincel, semelhante na marcenaria ao martelar um prego que 

insiste sobre o mesmo local. 

A montagem pressupõe o deslocar de coisas para se aproximarem; assim, 

mudanças de um local para outro. O desenho de observação transporta, pela 

representação, a coisa observada para o papel. Montar móveis, de modo 

simplificado, é articular e justapor pedaços de madeiras. Todavia, colocar uma peça 

próxima, rente ou colada a outra demanda conhecimento sobre o que é essa 

madeira: seu peso, sua maleabilidade, sua resistência, sobre as ferramentas 

utilizadas para realizar a ação, sobre as etapas necessárias do processo: o que 

fazer primeiro e qual o próximo procedimento. Há, na mente do marceneiro, a ideia 

do todo e dos passos necessários para que se chegue a esse todo. Todavia, essa 

rigidez é atravessada por imprevistos, que entendo como potentes, assim como no 

desenho que se começa e, a partir disso, as soluções são exercidas como 

tentativas. Neste paralelo entre marceneiro e desenhador, a memória e a 

imaginação são categorias utilizadas à luz do momento em que tanto imprevistos 

como também previsto acontecem. 
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Imagem 118. Sem título; grafite s/ papel; 40 x 27,6 cm; 2013. 

 

O trabalho Deslocar para apagar rastros, 2018 (img. 69) é uma referência às 

coisas obsoletas ou que são sucateadas, mas que, em sua época, permearam o 

cotidiano. 

Antes via esse desenho como “hidrantes”; agora penso em “deslocar para 

apagar rastros”. Esse desenho carrega o peso e uma falta de delimitação entre 

figura-fundo55, a qual é realizada por meio de persistir com o traço. Os hidrantes na 

cidade quase desaparecem, assim, a característica de confusão tem origem no 

próprio objeto observado. 

Encontro alguns hidrantes em nossos dias atuais desde que os observava em 

Uraí-Pr, são vermelhos e normalmente descascados e corroídos pelo tempo. Não 

que essa corrosão não me cause uma admiração pelo material que resiste à ação 

do tempo e dos homens. Resistir pressupõe uma barreira e esse desenho é de 

                                                             
55 No começo do século passado, o cubismo de Picasso e Braque já havia demonstrado que uma 
representação à altura das relações modernas precisava superar toda compreensão estanque entre 
figura e fundo. E isso por uma razão fundamental: tornara-se uma quimera pensar o mundo moderno 
como uma trama de relações que se deixasse ordenar pacificamente por uma espécie de 
protagonista (a figura) que serenasse as forças a seu redor (o fundo) (NAVES, 2007, p.99-101). 
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mãos pesadas, de entroncamentos entre uma passagem e outra do pincel, que 

carrega, ora muita, ora pouca tinta. Deslocar para apagar rastros e gerar outros. De 

alguma maneira, o que se apaga no desenho deixa rastros; a borracha enquanto 

criadora de sombras e fantasmas revive também o suposto intacto do papel. O que 

vem para apagar causa uma outra consequência. O apagar não existe enquanto 

fórmula mágica de desaparecimento. 

Os hidrantes fundem-se com o fundo no desenho. A cidade desaparece, em 

seu construir e demolir de objetos que foram úteis. Apagar pode tanto ser passar 

uma borracha e desaparecer quanto encobrir. 
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Considerações finais 

 

Os trabalhos práticos que abarcam essa pesquisa de 2017 à 2019 definem o 

presente texto, que foi escrito a maneira de acumular experiências numa linearidade 

que se repete em alguns raciocínios dentro do meu processo de trabalho. A 

repetição é um meio, tanto para o texto quanto para o trabalho prático. 

Olhar para os trabalhos em seu processo de criação e depois finalizados 

trouxe questionamentos sobre a origem deles, o que culminou em uma investigação 

de lembranças que foram experiências importantes para a realização dos trabalhos. 

O desenho é um fazer manual que, em meu processo de criação, contém 

características de afazeres corriqueiros, oriundos do aprendizado rotineiro de 

gerenciar uma casa, do ofício de marcenaria e da gravura. O deslocamento, que se 

dá tanto pelo território em uma categoria espacial quanto pela memória - que 

entendo como percorrer o tempo - é um termo constante que direciona o 

aprendizado para a realização do desenho. 

Penso que princípios de desenhos estão em todos os trabalhos realizados 

nesta pesquisa. Desenho de observação daquilo que está por perto. Começar um 

traço e deixa-lo fluir a partir da observação é entrelaçado com o conhecimento 

adquirido. Penso que esse arriscar é um meio para que acasos sejam possibilitados 

no processo de criação. 

O conhecimento adquirido, podemos dizer que perpassa a memória e essa é 

ativada pelo contato com alguma outra coisa. Elenco no texto os documentos de 

trabalhos como as coisas reais que nos proporcionam disparar para futuros 

trabalhos, embora haja também os documentos que são gravados enquanto 

experiências, como exemplo usei o fazer manual, seja da marcenaria, seja do 

aprendizado de afazeres de uma casa. Então, os documentos de trabalho são 

resquícios de experiências, têm o poder de estabelecer elos - ligações com coisas 

passadas. São coisas, objetos, desenhos, anotações, imagens. Acredito que eles 

estão presentes nos deslocamentos do sujeito, que carrega consigo um pouco das 

experiências que lhe foram caras, seja pelo que guarda de modo físico ou na 

memória. 

Resistir e insistir foram termos repetidos ao longo do texto, entendo-os 

concomitantes ao embate que me proponho a desenhar. Traçar muitas vezes para 
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preencher um espaço do papel é uma atividade que leva ao cansaço e, 

consequentemente, a uma insistência a partir do desenho de observação que se 

perde no instante que se interrompe o olhar para a coisa observada e olhar para o 

papel. Esse local interrompido é anunciado como as brechas e as rupturas que há 

na justaposição dos papéis, que alongam os objetos desenhados e os distorcem, 

como cortes em sua estrutura figurativa. 

Olho para as coisas banais que resistem ao tempo, que tomam outras 

funções; os animais que observo e desenho são aqueles que resistem às mudanças 

feitas pelos humanos, são animais que se adaptam, assim eles insistem em viver no 

meio urbano. Para além dos animais que vejo nas ruas, a série os bichos (imgs. 111 

à 114), representam as transformações oriundas de deslocamentos, trazidas por 

outros povos que aqui chegaram e apontam para a diversidade e um certo 

sincretismo cultural ao relacionar animais do horóscopo chinês com animais do jogo 

do bicho. 

Alguns objetos são repetidos em muitos trabalhos, por exemplo, o facão e 

bananeira (imgs. 27 à 29), além de buscar nas lembranças nuances de aprendizado 

de como cortar uma bananeira, traz ensinamentos pelo fazer, de uma ferramenta 

perigosa que necessita de cuidados e práticas para seu manuseio. Facão é uma 

faca grande. As cadeiras e as mesas são abundantes, usados todos os dias; o 

palete é multifuncional. Esses objetos extrapolam sua função original, por exemplo: 

quando precisamos trocar uma lâmpada, empilhar cadeiras para guardar, usar de 

suporte para um vaso - muitas vezes usamos cadeiras e mesas para subir, criando 

assim um outro objeto. Desenhá-los de observação talvez seja um modo de deslocá-

los de sua função original. 

O desenho pode acontecer rápido em meu processo de criação, mas é fruto 

de uma lenta aproximação – o que pressupõe o cansaço psicológico enquanto 

desgaste. O estado que o cansaço proporciona é o do fazer enquanto insistência, 

dando brechas para vazões não premeditadas, o que se relaciona com o desenho 

que se inicia sem a necessidade de prever o seu fim.  

Ao longo da pesquisa entendi que busco as possíveis origens dos desenhos, 

que aconteceu por retornos a trabalhos antigos, o que gera a repetição ou o 

desenhar novamente, talvez o recontar como um narrador e assim os desenhos 

retornam para outras organizações. Como exemplo, o trabalho O caminho de volta é 
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sempre adiante, 2018 (img. 77), que surge a partir da observação de um peixe, 

acrescido da palavra ‘adiante’ e de cores que, de algum modo, estão relacionados 

com as cores de nossa bandeira nacional.  A escolha desse peixe é pelo seu 

movimento de voltar, como se estivesse retornando a um caminho - retornar é seguir 

adiante. 

A aproximação entre deslocamentos e desenho se dá pela importância da 

ação enquanto experiências que serão guardadas. Assim, memória das experiências 

como aquilo que transborda no momento de criação e realiza pontes que aproximam 

lugares antes intransponíveis. Como no exemplo de usar o traço serrilhado, que 

remete a experiência da interdição de se usar esse traço, mas como a pesquisa 

perpassa o arriscar-se, o uso desse traço deu-se pela intensidade de não querer o 

traço fugidio, mas o traço que marca generosamente o papel, deixando rastros do 

que foi feito. Lembrar de como usar esse traço é uma memória da experiência, que 

se renova no ato de refazer e também de arriscar-se. Desta maneira, lembrar é 

também repetir, assim como o narrar deixa brechas e necessita do corpo para sua 

construção, lembrar é também um refazer. 

O deslocamento na cidade e entre as cidades é uma ação do sujeito urbano 

que está diretamente ligado ao meu processo de criação. O lambe feito no ateliê 

para depois ser colado em algum canto da cidade, ou mesmo comercializado – o 

qual estará em outros locais – é uma relação de trocas com esse meio que se dá por 

ações, tais como: observar, caminhar, desenhar, comercializar, colar. Tanto essas 

ações elencadas quanto as ações de cortar, lixar e envernizar estão presentes no 

processo de criação do desenho e consequentemente dos vídeos. 

Sair de casa é levar consigo o que se usará no trajeto ou no destino final. 

Voltar para casa é trazer o que se absorveu e recolheu no caminho. O trabalho 

Criado mudo para quem? Sonho, 2019 (img. 75) traz o questionamento sobre esse 

móvel e sobre o descanso – a cura para o cansaço – ele também anuncia a união 

entre o desenho de observação do real, a fricção e o desenho de observação de 

uma fotografia. Une também o objeto e o animal, dois temas que permearam essa 

pesquisa. 

O desdobramento do desenho para o vídeo time-lapse foi disparado pelo 

estudo da pintura Las meninas de Velásquez que retrata o artista em seu ofício Esse 

disparo foi no tempo presente, no entanto já havia em minhas memórias a palavra 
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oblíqua, decorrência das aulas de desenho. O vídeo neste formato é repetição de 

fotografias, registra a passagem do tempo na transformação da matéria pelo 

desenhar, registra a luz e a sombra. Acredito que modos de operar o desenho são 

transportados para os vídeos time-lapse, tais como: repetição, insistência, relação 

com a cidade, ação. O ruído é o som urbano e mudar para uma cidade maior trouxe 

mais ruídos, talvez aquele que chega não entenda o que se diz e na variação das 

vozes, tudo é ruído. 

Acredito que no processo de criação do desenho, a coisa observada já é 

desenho enquanto potência. Se há o intento de desenhá-la conforme se imagina, há 

então um engano, pois, o desenho acontece e se prolonga no momento de uma 

ação, de um fazer que se dá pelo contato imediato com a coisa observada e assim a 

absorve e se transforma a partir do contato. Repetimos a ação de desenhar como 

repetimos o passar do pincel com verniz sobre a madeira, como serrar com um 

serrote, que necessita do movimento de vai e vem – o desenho que faço pela 

repetição do traço é um gesto de idas e vindas. O mesmo ocorre na fricção (img. 

119). Penso que o trabalho Cama e cadeira – marcenaria de desenhos ou a 

necessidade faz a ocasião, 2019 (img. 76) abarca procedimentos acumulados ao 

longo desta pesquisa, tais como fricção, objetos próximos, repetição, pontes com as 

fitas adesivas, frestas e o olhar é direcionado para a cama que serve de apoio para 

uma cadeira. Se a fricção, último termo pesquisado junto ao desenho é um modo de 

transferência que sofre alterações, então é uma ação que tem a resistência e a 

insistência como pressuposto, pois, como dito, fricção remete-me ao brinquedo 

carrinho de fricção, que dispara para frente mais do que foi puxado para trás para 

acumular energia. Entendo que o termo insistir perpassa todo o meu processo de 

criação, seja pelo deslocamento do sujeito, seja pelo traço que segue adiante. 
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Imagem 119. Detalhes. Saveiro – do quintal também é marcenaria, 2019. Cair, talvez o céu, 2019. Cama e 

cadeira – marcenaria de desenhos ou a necessidade faz a ocasião, 2019. 

 

Deslocar é transitar por um determinado local, seja o desconhecido como 

estrangeiro, seja os mesmos locais como revisitar por vias da memória o que lhe foi 

atravessado. Deslocar e remete ao ato de desenhar, entendido como ação, remetem 

também ao sujeito que deixa seu local de conforto – seu quintal – para vislumbrar 

outros lugares. Nesta pesquisa, houve a tentativa de entender como o conhecimento 

se dá pela busca do desconhecido, de como chegar nesse local e absorver a partir 

de sua visão o que lhe é oferecido, houve também a busca de situar o estrangeiro 

como aquele que traz o conhecimento que há do outro lado da ponte, antes 

intransponível, talvez intransponível por uma falta de ação. Quem chega no 

desconhecido é sempre o diferente, embora para o olhar de quem chega, o diferente 

é aquele que recebe. Todavia, quem chega necessita olhar de sobrevoo o horizonte 

à sua frente. Quando digo que a busca é pela materialidade das coisas é porque o 

embate é precioso para o momento de desenhar. 

No conto Sarapalha de Guimarães Rosa, o personagem Argemiro, que está 

adoentado de varíola, é expulso por seu amigo, que também está com a mesma 

enfermidade. Ao sair caminhando, para longe de onde estava, como fugindo daquele 

que lhe expulsou, Argemiro caminha sem saber ao certo para onde, mas caminha 

para frente56. O trabalho O caminho de volta é sempre adiante, 2018 (img. 77) 

remete à referência de Guimarães Rosa e de Samuel Beckett, na frase já repetida 

sobre o caminho ser sempre adiante. Será o estrangeiro aquele que não encontra o 

fim em sua jornada, pois mesmo estabelecendo raízes em outro local, o sentimento 

de nostalgia sempre lhe acompanha, tanto quanto por rever seu passado quanto 

pelas notícias que lhe chega aos ouvidos. 

  

                                                             
56 “Ir para onde?... Não importa, para a frente é que a gente vai!...” (Guimarães Rosa, conto 
Sarapalha). 
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