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                                                       RESUMO 

 

 

Esta tese reflete questões apontadas por uma investigação artística e pedagógica 
desenvolvida ao longo de uma trajetória, guiada por estudos geométricos, Gestalt e 
movimento concretista. As investigações foram conduzidas pelo desenvolvimento de 
métodos usados no desenho de observação, criações artísticas bidimensionais e 
tridimensionais, assim como estudos de caráter prático e teórico sobre as armadilhas 
encontradas na percepção. Para tanto, foram desenvolvidos obras e estratégias 
gráficas que tentam desarmar tais armadilhas e conduzir nossas experiências em 
direção ao conhecimento. Artistas como Leonardo Da Vinci, Picasso, Duchamp, 
Jonald Judd, Rubem Valentim, Juarez Paraíso, M. C. Escher, Alexander Rodchenko 
entre outros foram citados como exemplos para análises compreensivas do fazer 
artístico e sua contribuição para a Arte. Assim também, alguns teóricos foram 
consultados na intenção de esclarecer ou provocar discussões importantes sobre os 
modos de perceber e interpretar uma obra de arte e suas qualidades físicas e 
conceituais; destaco a contribuição dada pelo pensamento de Maurice Merleau-
Ponty, Arthur C. Danto, João Gomes Filho e Rudolf Arnheim. Com os resultados 
obtidos nesta pesquisa, espero ter contribuído para o conhecimento da Arte e sua 
relação com o Ser e o Mundo. 

 

Palavras–chave: Armadilha; Desenho; Gestalt; Escultura; Traço-Traço. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
This thesis reflects issues raised by an artistic and educational research developed 
along a path, guided by geometric studies, Gestalt and concrete movement. The 
investigations were conducted for developing methods used in observation drawing, 
two-dimensional and three-dimensional artistic creations, as well as practical and 
theoretical character studies of the pitfalls encountered in perception. For this, works 
and graphic strategies that attempt to disarm these traps and conduct our 
experiments towards knowledge were developed. Artists such as Leonardo Da Vinci, 
Picasso, Duchamp, Jonald Judd, Rubem Valentim, Juarez Paradise, MC Escher, 
Alexander Rodchenko and others were cited as examples for comprehensive 
analysis of the artistic work and his contribution to the Arts. Even so, some theorists 
were consulted in an attempt to clarify or provoke important discussions on ways of 
perceiving and interpreting a work of art and its physical and conceptual qualities; 
highlight the contribution made by the thought of Maurice Merleau-Ponty, Arthur C. 
Danto, João Gomes Filho and Rudolf Arnheim. With the results obtained in this 
research, I hope to have contributed to the art knowledge and its relation to the Self 
and the world. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de investigação as armadilhas para 

percepção em uma trajetória do artista, conduzido pela análise de trabalhos 

artísticos associados à linguagem do desenho e da escultura. O desenho, por 

exemplo, faz parte das primeiras experiências dos indivíduos, desde a infância, 

mesmo antes da alfabetização, quando se recorre aos primeiros rabiscos; assim, 

percebemos que o desenho se faz presente em todas as culturas espalhadas pela 

superfície terrestre. Desenhar é projetar-se no futuro ou recordar algo 

experimentado do passado. É um registro gráfico que pode estar associado à 

condição expressiva da linguagem, mas também à criação de obras de arte e da 

comunicação. Enquanto isso, a escultura aproxima nosso corpo a outros corpos 

tridimensionais, um encontro que provoca sensações e descobertas com o 

desconhecido. 

Em uma retrospectiva bastante específica, a figura humana, de animais e de 

objetos, vem sendo retratados desde as manifestações encontradas nas cavernas, 

evoluindo como uma manifestação humana conhecida como desenho, segundo 

interpretações e reinterpretações surgidas dos movimentos artísticos; num processo 

de descomplexificação, desconfiguração e descontextualização até chegar à arte 

contemporânea.  Uma análise rápida sinaliza que, quando se simplifica uma forma, 

tende-se a cair numa configuração geométrica. Contudo, a criação e o uso de 

códigos de representação procuram atender aos critérios direcionados para a 

simplificação da forma, e esta representação nada mais é do que “o exercício da 

vontade do indivíduo, sua ideia, intuição ou inspiração; ou seja: o mundo da 

representação seria a vontade tornada objeto”, como argumenta Shopenhauer 

(2001).  

O objeto assim representado se torna interessante por ser o devir de uma 

essência, uma ideia, transformada em forma orgânica, geométrica ou abstrata, 

configuração que emerge da imaginação e do devaneio do artista. A introdução de 

armadilhas para percepção nesta pesquisa visa instigar o olhar do contemplador 

para além do que está explícito. Seria como a metáfora do Apolo de Belvedere, que 

Shopenhauer (2001) cita como: “a cabeça contempladora do deus das musas de tal 
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modo que se ergue livre nos ombros, que parece liberta inteiramente do corpo”.  Ela, 

a cabeça, se ergue para ver além, no exercício de contemplação que leva à reflexão. 

Nessa atividade, a percepção e sensação são ativadas, no sentido de estimular os 

instintos, os desejos e a vontade de ver algo além do ponto, da linha, da estrutura.  

Um dos objetivos principais desta pesquisa se instaura numa reflexão de 

caráter prático e teórico sobre o fazer artístico e as armadilhas próprias à percepção. 

Assim, tem-se como elemento norteador das investigações aqui presentes as 

práticas pedagógicas do ensino da arte e a produção artística, que venho 

desenvolvendo ao longo da minha careira profissional. 

Os questionamentos inerentes ao pensamento e ao desenho do objeto estão 

presentes desde quando somos estimulados a representar nossos desejos, nossa 

vontade, através de sinais gráficos ou formas tridimensionais. Neste sentido, a 

proposta desta investigação é uma reflexão sobre a relação de uma produção 

artística e o ensino das artes visuais, desenvolvidos ao longo de 44 anos de 

atividades na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Assim, 

podemos destacar algumas questões que norteiam esta pesquisa: 

- Quais as contribuições do Desenho para o desenvolvimento de um 

pensamento sobre uma obra de Arte? 

- Como criar uma obra expressiva com a utilização de instrumentos e métodos 

de precisão? 

- Em que sentido a busca por representações gráficas e tridimensionais 

revelam sentimentos e conhecimentos que o homem absorve do mundo? 

A relevância deste trabalho está na abordagem da minha trajetória como 

artista, educador e pesquisador, buscando entender possíveis relações entre a Vida 

e a Arte, resultando em uma obra na qual o Desenho é o norteador de uma poética, 

mesmo quando envolvendo expressões tridimensionais.  A representação do objeto 

desenhado se torna interessante por ser como um devir, um devaneio materializado, 

configurado a partir dos conceitos, sensações e princípios da razão. No momento 

em que incluo nessa produção, armadilhas para a percepção, o pressuposto seria 

estimular a percepção para além do que se vê. Um exercício entre ver, representar e 

conhecer.  
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A produção de imagens a partir do Desenho revela uma significativa 

quantidade de resultados com qualidades e interpretações distintas. Assim, uma 

poiética calcada no pensamento e ações em que o desenho se faz presente, nos 

direciona para um pensamento sobre as representações da memória que podem 

afetar nossa percepção do mundo, e também podemos lembrar aquelas atividades 

que necessitam de códigos gráficos para comunicação, tanto nas ciências como nas 

manifestações do sagrado e do religioso.  

No exercício diário, pode-se afirmar que a experiência e o preparo são muito 

semelhantes a todos os profissionais, e não poderia ser diferente com o artista. O 

artista vê e interpreta o mundo e os acontecimentos usando métodos e modos de 

apresentações específicas, mas também interpoladas por outros pertencentes a 

outras áreas do conhecimento.  Afinal a produção de uma obra de arte, envolve 

metodologias e caminhos específicos a cada, processo criativo. Assim, esse 

trabalho se fundamenta na sistematização e desenvolvimento de uma pesquisa que 

enfatiza uma reflexão prática e teórica de uma poiética inserida em contínuas 

observações e experimentações do desenho enquanto “armadilhas para a 

percepção”1.  

Desde o ponto de vista prático e teórico considera-se como hipótese: Ser 

possível criar estratégias poéticas utilizando instrumentos e métodos de precisão 

para alcançar uma obra de arte efetiva e afetiva. Para tanto, o Desenho é 

instrumento fundamental na construção de “armadilhas para a percepção”, uma 

poiética inserida nas múltiplas significações de um mesmo elemento. 

O objetivo geral visa discorrer sobre minha trajetória como artista plástico, 

tendo como norteador da poiética, elementos do desenho e da escultura. Os 

objetivos específicos visam: 

 

• Analisar as “armadilhas para a percepção” tendo o Desenho e a Escultura 

como norteadores da poiética; 

• Avaliar a contribuição dos métodos pragmáticos da representação gráfica 

no desenvolvimento da produção de desenhos, tendo a cabeça como 

temática;  

                                                           
1   Grifos nossos 
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• Analisar a Serie Crucis como uma produção de arte tridimensional, tendo 

como base os fundamentos do construtivismo; 

• Discutir o processo de desenvolvimento da produção de objetos 

tridimensionais, com ênfase no desenho geométrico. 

• Refletir sobre a exposição Traço-traço, apresentada como resultado de um 

recorte curatorial dos trabalhos realizados ao longo da minha trajetória 

artística. 

A metodologia analisa o processo criativo e reflexão sincrônica e diacrônica 

dos procedimentos técnicos, conceituais e teóricos que envolvem o desenho, 

enquanto linguagem artística. O método é qualitativo e tem caráter hipotético, 

dedutivo e descritivo e está dividido em três etapas. A primeira contempla o aporte 

teórico com pesquisa em livros, revistas e recursos acadêmicos abertos da internet.   

A segunda etapa comenta sobre minha trajetória como artista e as diversas 

fases percorridas até a geometrização da forma. A terceira etapa aborda a pesquisa 

e desenvolvimento do processo que resultou na exposição Traço-traço, realizada na 

Galeria Cãnizares, em 2014, com apresentação de 24 objetos artísticos, 

organizados em quatro ambientes que compõe a mostra.  

O primeiro capítulo é a introdução e descreve a problemática, hipótese, 

objetivos e justificativa da relevância do tema, incluindo uma narrativa sintética sobre 

o conteúdo do texto. 

O segundo capítulo “O desenho e a geometria como norteadores de uma 

poética” delineia minha trajetória acadêmica como artista e mestre da Escola de 

Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, sempre trabalhando em pesquisas, 

projetos e experimentações criativas, direcionadas para os aspectos da 

geometrização de formas bidimensionais e tridimensionais, culminando numa 

poiética da forma sob a perspectiva das armadilhas para percepção. Vale ressaltar 

que as atividades artísticas e acadêmicas se fundem em muitos momentos e que o 

espaço para apresentação e fruição da minha produção artística se dá também, no 

espaço de aula.  Considero que esses espaços são tão importantes quanto museus 

e galerias. 

Intitulado “Conflitos e ilusões na percepção-representação”, o terceiro capítulo 

trata de alguns pressupostos teóricos que vem contribuindo com as minhas 
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investigações como artista e professor. A Gestalt e o construtivismo acredito serem 

duas áreas de produção do conhecimento onde as leis e descobertas artísticas 

contribuem para uma abordagem, do ponto de vista metodológico, prático e teórico. 

Assim, apresento algumas relações possíveis entre produções artísticas e os 

princípios da Gestalt e da geometria, aplicados a poéticas distintas. Respeitando os 

princípios culturais e históricos de cada artista ou movimento artístico.   

No quarto capítulo, denominado “Armadilhas para percepção em um cubo”, 

enfocamos sobre o estudo do cubo como lugar para práticas artísticas e sua relação 

com outras áreas, como arquitetura e design. Sem maiores aprofundamentos, o 

interesse principal desse capítulo reside na análise das esculturas que venho 

produzindo ao longo de vinte anos. A expansão da interpretação do cubo, sólido 

geométrico regular, avança em direção para criação de armadilhas para percepção, 

seja de candidatos e estudantes do ensino das artes visuais, seja pela fruição 

desses objetos-esculturas-modelos. 

Os modos de representação de uma cabeça estão discutidos no quinto 

capítulo “Desenhos de uma cabeça”, onde abordamos sobre a importância do 

estudo de representação de uma cabeça humana e suas mais variadas formas de 

apresentação. Preocupado com o ensino do desenho do corpo humano, passei a 

investigar métodos que possam contribuir para o desarmamento das armadilhas da 

percepção, criando o que denominei de “mapas das cabeças”. Um método aplicado 

à representação de uma cabeça e seus possíveis movimentos. 

O sexto capítulo contempla discussões sobre as “Dimensões lúdicas 

tridimensionais”, no qual trago para esta tese os resultados alcançados durante meu 

mestrado em artes visuais. Neste momento, apresento uma reflexão sobre a 

ressignificação de uma obra e seu poder interpretativo, tendo como referência a obra 

produzida por mim “Signum Crucis”. Os estudos atuais sobre esta obra abrem novas 

possibilidades de construção e apresentação. 

Como parte do processo desta pesquisa em artes visuais, com ênfase na 

pesquisa dos processos de criação artística, o sétimo capítulo apresenta reflexões e 

ilustrações da exposição apresentada na Galeria Cañizares. Nesse capítulo, 

proponho apresentar parte do meu processo criativo e as múltiplas possibilidades de 

escolhas que definem uma obra. Partindo de uma curadoria sobre alguns 

procedimentos que venho adotando como artista e professor de arte, durante a 
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montagem da exposição vários fatores me levaram a modificar o projeto inicial, pois 

a obra ainda estava sendo criada durante sua instalação no espaço expositivo.  

Nas considerações finais desta pesquisa pontuo, de maneira sintética, os 

resultados alcançados durante as práticas de atelier e construção do texto, 

identificando novos horizontes para minha trajetória. Um exercício que não tem fim, 

pois é necessário estarmos atentos para as armadilhas da percepção e ampliar 

nossa maneira de ver as coisas. 
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2  O DESENHO E A GEOMETRIA COMO NORTEADORES DE UMA POÉTICA 

 

Este capítulo apresenta minha trajetória como artista plástico, professor e 

pesquisador, sempre desenvolvendo projetos e experimentações criativas, voltadas 

para a interação com meus alunos em sala de aula, tendo o desenho como 

norteador da poiética que perpassa por várias fases. Inclui uma narrativa sobre meu 

encontro com a geometria, o estudo das formas geométricas e toda uma simbologia 

e aspectos esotéricos que envolvem uma área, onde aparentemente deveria 

prevalecer o estudo da lógica. 

Abordar questões inerentes ao fazer artístico com ênfase no desenho nos 

direciona para uma longa jornada até as manifestações mais primárias do ser 

humano, encontrados nos registros gráficos dos nossos antepassados ou aqueles 

presentes na memória, quando rabiscamos nossas primeiras garatujas. A arte 

amplia nossa visão de mundo, principalmente quando tomamos conhecimento sobre 

os grandes mestres e suas obras.  

 

2.1 LINHA DO TEMPO – BUSCA PELO NORTEADOR DA POÉTICA  

 

O desenho artístico está presente em todas as escolas de arte, seja como 

manifestação poiética seja como auxiliar de outras linguagens. O desenho é um dos 

primeiros caminhos para o processo construtivo na matéria. Definir o desenho pode 

ser complexo, é difícil explicar um risco, um traço. ARGAN (1991, p.25) em sua 

narrativa relata que: “Um projeto em desenho é antes de tudo, síntese entre ideia e 

coisa. A representação visual da forma tem no desenho seu principal meio de 

comunicação”.  

O traço no papel ou em qualquer outra superfície registra e expressa 

sentimentos e pensamentos. Por esse motivo é usado na Psicanalise, como 

exploração interpretativa, como terapia direcionada para detectar códigos de 

expressão, capazes de revelar sentimentos e traumas. Nesse aspecto, o papel em 

branco é um espaço ilimitado e profundo que tudo permite. “Dele, nascem coisas e 

nele elas passam a viver. Assim, ao desenhar, as simbologias das sensações 

emergem e se tornam presenças” (RAMOS, 2002, 248).  
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Lembro que o interesse pelo desenho começou quando ainda criança, por 

volta dos oito anos de idade, pois me sentia desafiado pelas críticas do meu irmão 

em relação aos meus desenhos, na medida em que ele demonstrava mais 

habilidade que eu. Para enfrentar tais críticas, resolvi reagir me empenhando cada 

vez mais nos estudos sobre o desenho; contudo, o trabalho autodidata não era 

suficiente para alcançar os resultados desejados. Resolvi então, prestar o vestibular 

para a Escola de Belas Artes em 1966, procurando ampliar meus conhecimentos 

técnicos e adquirir uma formação acadêmica em Artes.  

Reconheço que uma Escola de Artes favorece o desenvolvimento e 

reconhecimento das manifestações artísticas em suas mais variadas linguagens, 

seja no campo das Artes Visuais, seja no campo da Dança, Artes Cênicas ou 

Música. Foi assim que percebi que no início de qualquer projeto construtivo de arte, 

é necessário o domínio dos fundamentos e conceitos dos elementos básicos da área 

e sua correta aplicação, principalmente no que se refere ao domínio do uso das 

ferramentas adequadas às necessidades específicas ao processo criativo de cada 

artista. Percebo então, que o conhecimento do desenho se faz presente em muitos 

segmentos, apresentados de forma multidisciplinar. Medeiros (2004, p.9) comenta 

que “tudo o que nos cerca depende essencialmente do desenho, seja o objeto, o 

móvel, a máquina ou o edifício” e o classifica de forma simplificada como técnico e 

artístico. 

Ao participar como artista do ambiente acadêmico, muitas informações 

atravessaram o processo construtivo da minha obra e esbarraram numa reflexão 

sobre a percepção do mundo e sua posterior decodificação gráfica, na medida em 

que não existe nada no intelecto que não tenha sido captado através dos sentidos. 

Duas concepções filosóficas tradicionais ainda fazem parte dessa teorização: o 

Inatismo e o Empirismo. A teoria inatista é norteada pela concepção filosófica 

racionalista e idealista, que se iniciou a partir da discussão de dois dos maiores 

filósofos da história: Platão e Aristóteles, que sustentavam a teoria de que as 

pessoas carregam uma bagagem hereditária de aptidões, habilidades e conceitos.  

O empirismo se fundamenta na sabedoria adquirida por percepções; pela origem 

das ideias, por onde se percebe as coisas pela experiência, independente de seus 

objetivos e significados, pois acredita-se que o conhecimento está na realidade 

exterior, absorvida através dos sentidos. (MARCONDES, 2010, p.177)  
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Essa capacidade para a intuição e raciocínio do homem é um tema que 

exerceu influência sobre a teorização em psicologia e é favorito das especulações 

filosóficas da percepção, que se aplica aos princípios do desenvolvimento visual às 

formas no desenho, na pintura e na escultura. A partir das experiências artísticas 

vividas, percebi também uma vocação latente como professor e pesquisador em 

artes, tornando o fazer arte um lugar de constante construção e formação do 

conhecimento. Pensando assim, minha trajetória de 44 anos dedicados ao ensino da 

arte, foi importante para perceber que o artista, que existe em mim, tanto é capaz de 

captar o que existe ao meu redor e transformar em poiética como pode transmitir 

dividir e compartilhar conhecimentos através da linguagem plástica.  

Ao lembrar-me das minhas primeiras experiências como artista, na década de 

60, percebo que não atendiam aos meus anseios e expectativas, pois seguiam 

algum teor surrealista, temática defendida por artistas e professores daquela época. 

Eu era o meu maior crítico, e não entendia o que faltava para reconhecer os valores 

essenciais a uma produção artística de excelência. Seguia numa busca pela 

representação de uma realidade, a partir da construção de obras com características 

realistas, numa tentativa de atingir a perfeição. Uma perfeição que se aproximava do 

espelhamento, mas, também se mesclava com o meu modo de interpretar um 

determinado fato.  

Um dos primeiros desejos que um artista se esbarra é com a idealização do 

Ser. Neste sentido, a construção, por afeto, de retratos e autorretratos, parece 

estabelecer nexos com o humano, sua representação em imagens, onde essas 

procuram ser, fidedignas à sua aparência, interpretadas à luz da imaginação e 

técnicas usadas pelo artista. Na História da Arte, verificamos nomes importantes que 

estabeleceram métodos para construir uma poiética em função dos dogmas 

religiosos, onde a encarnação do mistério se aproxima de uma realidade humana. 

Muitos foram aqueles que trabalharam nessa direção, mas, destaco a obra de 

Leonardo Da Vinci, como ícone dos estudos sobre a representação gráfica e sua 

potência para o conhecimento humano. 

Ao percorrer minha própria história como artista, reencontro com realizações 

que me fizeram localizar o fio que me conduz pelo universo da produção artística. 

Como exemplo, ver abaixo (Figuras 1, 2) um autorretrato e um retrato de alguém 

que muito estimo minha irmã.  
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  FIGURA 1: Autorretrato Onias Camardelli        FIGURA 2: Retrato da irmã. Onias Camardelli 
      Desenho lápis crayon 2                                             Desenho lápis de cor 3  
     

 

Nestas imagens encontro sentimentos presentes na minha memória, aqui 

registradas numa superfície plana. É relevante destacar a possibilidade de 

representação do espaço e volumes quando usamos as técnicas do desenho e 

conhecimento da perspectiva, mas também podemos identificar um caráter de 

tempo, existente nas imagens. Ao ver uma imagem podemos relembrar o passado e 

atualizar no presente.  

Conduzido pela prática do desenhar, pude ir percebendo que os resultados 

poderiam alcançar outros níveis de interpretação, os quais poderiam estabelecer 

formas até então desconhecidas do real. Nesse caminho, passei a elaborar 

estruturas que estariam desenhando algo que faz parte do meu imaginário, 

juntamente com aquilo que percebemos em nosso dia a dia: cores, formas, luzes, 

sombras e uma infinidade de efeitos formados por sobreposições dos fenômenos 

sobre a matéria.  

                                                           
2
 FONTE: Acervo do artista 

3
 Idem 



26 

 

Para ilustrar algumas dessas experiências, acredito que as figuras 3 e 4 

apontam para outros métodos de representação de um individuo. Aqui, parece haver 

uma espécie de fusão de imagens reconhecidas do real com outras imagens 

oriundas do imaginário. Para tanto, faz-se necessário o uso de técnicas do desenho 

que atribuem valores imprescindíveis para alcançar o desejável. Como uma 

transcendência do real.  

 

      

               FIGURA 3:  Onias Camardelli                                FIGURA 4: Onias Camardelli  
               Nankin e ecoline vaporizada 4                        Pastel à óleo e nankin 5 
 
             

A interpretação da natureza e seus elementos, em especial atenção para o 

homem, estabelece relações com seus materiais constituintes, assim também sua 

carga simbólica, interpretada por muitos como uma magia, fenômenos não 

explicados pelas teorias pragmáticas. Surge então, o que podemos chamar de 

estudos de uma compreensão da vida através dos sentidos. A todo instante 

tentamos compreender o que nos rodeia, e nessa experiência seguimos um caminho 

onde as coisas se movem, tentando construir pausas para uma reflexão. O desenho, 

por sua vez, pode ser entendido como uma pausa para o conhecimento.  

                                                           
4
 Idem 

5
 Idem 



27 

 

Descobrir novas maneiras para apresentar uma imagem, exige estudos 

sistemáticos para alcançar bons resultados. Algo que procuro aprimorar a cada dia, 

seja em meus estudos particulares seja em sala de aula. Neste momento, que 

procuro resgatar uma produção de mais de quatro décadas, acompanhados por 

fatos e feitos, me faz concluir que o processo de criação em arte segue ritmos que 

não podemos prever, é necessário um trabalho constante de atenção para os 

resultados obtidos no caminho. Construir uma poiética centrada no desenho, 

enquanto linguagem me fez descobrir que tal experiência poderia estender-se até o 

espaço e redirecionar nosso olhar para um mundo movente, cheio de armadilhas 

que nos faz pensar o que são as coisas e o Ser.   

Os desenhos abaixo, figuras 5 e 6 sugerem a fusão entre a representação do 

corpo humano, o espaço que ele pode habitar e sua relação simbólica com objetos e 

elementos pertencentes a uma ideia ou crença. Essas qualidades foram extraídas 

de um comportamento social e suas contribuições para idealização de uma forma 

desenhada.  

    

                FIGURA 5: Onias Camardelli                         FIGURA 6: Onias Camardelli  
       Nankin e bico de pena 6             Nankin e lápis demográfico 7 

                                                           
6
 Idem 

7
 Idem 
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Ao lembrar-me da produção artística que acontecia na Bahia naquela época,  

onde iniciei meu percurso como artista, vale ressaltar a valorização dos aspectos 

orgânicos adotadas por muitos artistas, uma temática muito explorada, seja no 

campo simbólico religioso seja nos aspectos de uma simplificação e geometrização 

da organicidade da vida. Neste momento, podemos destacar o trabalho 

desenvolvido pelo artista e professor Juarez Paraiso (Figura 7). Seu trabalho, como 

artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, 

estabelece contribuições significativas na formação e desenvolvimento da arte local, 

influenciando muitos artistas na forma de pensar e fazer arte.  

 

 
 

FIGURA 7: Medusa. 1981. Gravura. 8 
  

A obra desenvolvida elaborada por Juarez Paraiso surge com características 

próprias de um conhecedor do fazer-pensar arte. Sua vasta experiência pelas 

linguagens artísticas constrói um repertório de associações simbólicas resguardadas 

por técnicas que vão do bidimensional ao tridimensional, alcançando as linguagens 
                                                           
8 Disponível em: http://mambahia.com/acervo/ 
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virtuais. Neles podemos compreender sua produção como instrumento de 

investigação e estímulo para vida e arte. Assim, ele apresenta sua produção artística 

em múltiplos materiais e lugares distintos (Figura 8), aproximando culturas e modos 

de estar no mundo. 

 

 

FIGURA 8: Mural Museu Geológico da Bahia. Juarez Paraiso 9 
 

Assim como Juarez, poderíamos elencar um número significativo de 

importantes artistas que usam o desenho e a escultura como linguagem construtiva 

de sua poética. Artistas como Carybé, Guache Marques, Floriano Teixeira, entre 

tantos outros, que buscam nas linhas que percorrem uma superfície plana o 

encontro com imagens idealizadas em suas memórias e imaginações.  

A representação da figura humana em posições específicas lembra os 

debates sociais, sexuais, financeiros, econômicos, amorosos, religiosos entre tantos 

outros que se aproximam do indivíduo numa determinada sociedade, independente 

do período vivido. Mudam-se os comportamentos, mas o humano permanece.  

Os sentimentos sobre os fatos vividos têm uma significativa influência nos 
resultados artísticos, pois instiga a necessidade de chamar a atenção 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.mgb.ba.gov.br/en/the-museum/institution/ 
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 para o despercebido, seja uma condição social sejam questões de ordem metafisica 
e espiritual, em que o homem esteja inserido. (Figura 9). 

 

 

FIGURA 9: Onias Camardelli 
Bico de pena 10 

 

 Durante certo período da minha vida profissional desenvolvi, em paralelo à 

profissão artista e professor, atividades como desenhista gráfico, trabalhando com 

propaganda, criando uma série de cartazes, alguns em parceria com o professor 

Humberto Rocha, que também trabalhou na Escola de Belas Artes da UFBA. 

Trabalhei na criação de marcas e símbolos, utilizando muitos elementos da cultura 

                                                           
10

 Acervo do artista 
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local, somados às soluções geométricas pensadas para cada composição. Esses 

trabalhos proporcionaram uma importante relação com a geometrização e 

simplificação da forma. (Figuras 10,11,12) 

 

 
FIGURAS 10: Cartaz Grupo Zambo. Onias Camardelli 

Guache11 

                                                           
11 Idem 
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                  FIGURA 11: Onias Camardelli                               FIGURA 12: Onias Camardelli 
                                  Guache12                                                             Guache13 
                            

   

Como artista, professor e pesquisador, me envolvi em diversas exposições 

sendo as mais importantes: Desenhos com Riolan Coutinho e Tati Moreno (1970); 

Exposição Comemorativa 125 anos. Espaço Cultural do Correio 130 anos Cañizares 

Cultural 1991 e Signum Crucis (Mestrado, 2003). 

Os caminhos artísticos trilhados por mim (Artes Visuais e Música) se 

alternaram, se misturaram e por muitas vezes se fundiram numa interação 

enriquecedora, tendo como objetivo principal a busca por resultados artísticos que 

revelassem partes de mim como ser humano sensível.  

Ao me deparar com a potencialidade inerente à caricatura, procurei explorar 

suas qualidades e identificar na História sua importância como ferramenta de análise 

e crítica da sociedade. Nessa caminhada surgiu a oportunidade de trabalhar também 

com a caricatura e esse foi um exercício, e ao mesmo tempo descoberta, de 

algumas habilidades que eu desconhecia.  (Figuras 13,14).  

                                                           
12 Idem 
13 Idem 
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  FIGURA 13: Onias Camardelli     FIGURA 14: Onias Camardelli 
  Nankin e lápis demográfico14                                                Nankin e lápis demográfico 15 
     

 

Esse é um referencial que parece tratar sobre o movimento expressionista 

que surgiu no inicio do século XX, quando a figura humana era retratada expondo 

seus sentimentos de forma dramática. Contudo, a caricatura já existia, presente no 

período da renascença, apesar do termo ter sido amplamente usado, somente a 

partir de 1946.  

A caricatura tem sido através da história, voz contundente e 
impiedosa que, mesmo sob as condições severas da censura, 
usando a linguagem metafórica, subversiva e velada da ironia, da 
sátira, do sarcasmo e do trocadilho, denuncia e reivindica os 
sofrimentos dos oprimidos. A caricatura é, portanto, arma aguçada 
que o povo aplaude ao ver ridicularizadas nela a forca, o despotismo, 
o autoritarismo, a intolerância, a injustiça. (FONSECA, 1999, 13) 

 
No Brasil, ela surgiu desde a época do império, com críticas aos reis e 

personalidades importantes da época. Essa é uma arte que poucos dominam por 

                                                           
14 Idem 
15 Idem 
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exigir do artista um perfil dotado de um elevado censo crítico em relação ao outro e 

a si mesmo. Nela o artista exagera na forma e denuncia o óbvio, pois faz parte 

desse universo a Ironia, o gestual acentuado, a distorção, a sátira e o grotesco, com 

maior fixação na expressividade do rosto; mas também, incluindo o corpo quando 

necessário. Com poucas linhas, ou em desenhos mais elaborados, as caricaturas 

descrevem características especiais do retratado, exagerando ao máximo, sem, 

contudo, deixar de reconhecer o indivíduo. (Figura 15). 

 

 

FIGURA 15: Caricatura Professora Nanci Novaes. Onias Camardelli  
Nankin e lápis demográfico 16 

                                                           
16 Idem 
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No meu desenvolvimento como artista, o autorretrato era fundamental; 

funcionava como afirmação da minha capacidade técnica de representação. Para 

muitos teóricos ele é o espelho do artista, que nele se vê, como um narciso, sua 

imagem, personalidade e seu ego. Tendo o espelho ou uma fotografia como guia, o 

artista reproduz o que está vendo, mas parece que deseja realmente ver o que quer 

ver. (Figura 16) 

 

FIGURA 16: Autorretrato Onias Camardelli  
Lápis grafite 17 

 
 

Quando o artista se deixa levar pela emoção de desenhar, ele consegue 

transcender a um momento poético único.  

                                                           
17

 Idem 
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Em minhas produções artísticas a geometrização da forma é um método 

significativo, embora tenha mantido o foco na figura humana, algumas vezes 

fragmentada por cores. O contorno da figura denuncia alguns elementos 

construtivistas que me incentivam a construir um caminho entre a expressividade da 

forma orgânica e a expressividade geométrica, uma possível união em prol do 

sensível em arte. (Figura 17) 

 
FIGURA 17: Onias Camardelli  

Guache 18 

                                                           
18 Idem 
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2.2 ENCONTRO COM A GEOMETRIA 

 

A partir de 1971, dei inicio a minha vida acadêmica e passei a integrar o 

quadro de professores da Escola de Belas Artes, atuando no departamento de 

expressão gráfica e tridimensional, lugar aonde venho convivendo com artistas-

professores de várias gerações e linguagens. Como professor, passei a me envolver 

com os Testes de Habilidade Específica, usados na seleção para o ingresso na 

EBA-UFBA. Nesse contexto, surgiu o convite para elaborar o material da prova, com 

o qual seriam avaliadas as habilidades dos candidatos aos cursos de artes plásticas, 

licenciatura em desenho e plástica, e posteriormente os cursos de design e superior 

de decoração. Este fato me levou à elaboração de modelos tridimensionais, dotados 

de estruturas formais que atendessem ao objetivo do teste, avaliar a capacidade de 

representação gráfica a partir do desenho de observação.  Neste mesmo ano, em 

parceria com o professor Ailton Lima, publicamos seis apostilas de Estudos da 

Percepção Artística para o Vestibular, com o objetivo de orientar os estudantes e 

futuros estudantes sobre a importância da percepção e representação visual numa 

produção artística.  

O uso de materiais, objetos e composições, adequadas para este fim, eram 

investigados com o objetivo de avaliar as múltiplas possibilidades de representação 

e criação por meio do desenho. Os objetos escolhidos para serem utilizados como 

modelo nas composições das provas de desenho de observação dos vestibulares da 

EBA/UFBA foram diversificando seu formato com o passar do tempo. Lembro-me 

das composições com garrafas, dos ornatos em gesso com motivos florais, bustos e 

fragmentos de cabeça em gesso, plantas e frutas (natureza morta), potes, blocos de 

construção, garrafas, objetos cerâmicos, pedras entre outros. Naturalmente, as 

escolhas foram se tornando, com mais frequência, geométricas. 

Quando exercitamos um modo de representação oriundo de um pensamento 

interpretativo, acredito que seja necessária uma articulação entre métodos e 

sensações. Assim, surgiu à ideia de criar um material mais eficiente, para o objetivo 

do exame de habilidade específica, desenho de observação. Para tanto, o desenho 

geométrico foi usado como ferramenta fundamental na elaboração dos “objetos-

modelo”. Com eles, poderia ser avaliada a capacidade de representação dos futuros 

estudantes. A pesquisa e estudo das leis da Gestalt demonstrou ser uma resposta 
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para alguns questionamentos para essas investigações, e também para meus ideais 

como artista e professor.  

Os estudos das formas geométricas me fizeram decidir pelo cubo como lugar 

para experiências visuais, um jogo entre o ver e as armadilhas encontradas na 

percepção das coisas. Ao identificar o cubo como um lugar, acredito que neste 

possa conviver e surgir uma infinidade de composições geométricas e orgânicas. 

Logo, o exercício perceptivo entre claro e escuro, figura e fundo, dentro e fora, cheio 

e vazio, entre tantos outros se configuram no que podemos chamar de “armadilhas 

para a percepção”, nas quais a dualidade entra em ação para alcançar uma 

dinâmica do ver e perceber a vida.     

Esses estudos com a forma geométrica e a dinâmica perceptiva, se 

mostraram fundamentais para a construção do meu percurso como artista e 

professor de arte, pois assim como a geometrização estruturava a maneira de 

apresentar as coisas, seus resultados contribuíam para uma nova ideia das 

mesmas. Percebo, às vezes, que parece uma realidade paralela, e é. O surgimento 

das composições e objetos tridimensionais nos faz pensar sobre a existência, uma 

existência que se aproxima do nosso corpo material tridimensional.  

O caráter místico, geométrico, filosófico e psicológico que envolve as três 

formas primaria da geometria: o círculo, o quadrado e o triângulo norteiam os 

projetos concebidos sob as diretrizes construtivistas em arte; para tanto, utilizam o 

desenho geométrico para criar. Desde Platão a geometria era considerada a mais 

concisa, essencial e ideal das linguagens filosóficas e seu funcionamento, num certo 

nível de realidade, poderia se tornar meio para variadas expressões artística. 

Verificamos sua presença em quase toda a História da arte, seja como expressão 

bidimensional ou tridimensional seja como método de análise estética formal e 

conceitual. 

A geometria tem origem provável na agrimensura ou medição de terrenos. No 

Egito antigo, segundo Serres (1989, p.20), a palavra geo (terra) e metria (medida) 

passou a ser a base de uma ciência das leis naturais ou universais e das formas 

básicas particular do círculo, do quadrado e do triângulo.  
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Serres (1989, p.20) relata que: 

 

No antigo Egito, quando o rio Nilo alagava suas margens, alterava 
com a água o limite de terras para cultivo. Quando as águas se 
retiravam, começava a tarefa de redefinir e restabelecer as 
demarcações originais das terras. Esse trabalho passou a ser 
chamado de geometria e era considerado como o restabelecimento 
do princípio da ordem e da lei sobre a terra.  

 

A geometria, portanto, deu origem ao estudo da ordem espacial mediante as 

relações entre as três formas primarias arquetípicas (Figuras 18), consideradas 

cristalizações do pensamento divino. A mão humana, ao manipular estas formas, 

poderia aprender as principais posturas da linguagem gestual.  

 

 

FIGURA 18 : Circulo, quadrado e triângulo 19 

  

Ao estudar alguns princípios e significados adotados na interpretação desses 

elementos, pude perceber que se trata de uma ferramenta de grande utilização para 

a construção de obras artísticas e reflexões sobre a percepção destas. 

Considero, por exemplo, o crânio humano uma forma esteticamente perfeita, 

podendo se inserir no círculo, um signo absoluto e geométrico. O círculo é um 

ponto estendido que possui propriedades simbólicas como: perfeição, 

homogeneidade, ausência de distinção ou de divisão. Jung (2000) mostrou que “o 

símbolo do círculo é uma imagem arquetípica da totalidade da psique, o símbolo do 

self, ao passo que o quadrado é o símbolo da matéria terrestre: do corpo e da 

realidade”.  O movimento circular percorre uma trajetória que não tem começo nem 

fim, e ao ser unido numa única linha do desenho, fecha um círculo. 

                                                           
19 Criação do autor 
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O círculo é também símbolo do tempo; a roda gira. Desde a mais remota 

antiguidade, o círculo tem servido para indicar a totalidade, a perfeição, 

englobando o tempo para melhor o poder medir. As imagens do Sol são designadas 

por um círculo, mesmo se tratando de algo instável, uma explosão, um tempo 

condensado numa forma circular. Encontramos também o plano circular 

associado ao culto do fogo, dos heróis, da divindade. O redondo possui um 

sentido universal (orbs-órbita), simbolizado pelo globo. A esfericidade do universo 

e da cabeça do homem são também índices de perfeição. Assim, o círculo se 

tornou importante em muitas culturas, seja como símbolo mágico ou da perfeição 

(Figuras 19 e 20), seja como contribuinte para a invenção da roda, que 

proporcionou ao homem o deslocamento, exploração da Terra e consequente 

desenvolvimento tecnológico. Atendendo então, a muitos projetos das 

necessidades humanas.  

 

     
 FIGURA 19: Circulo Mágico 20?              FIGURA 20: Ensō (círculo em japonês, 

simboliza iluminação, força, elegância, o 
universo e o vazio) 21 

 

No psiquismo humano o círculo corresponde ao id22. Freud divide a vida 

mental em consciente e inconsciente. Ele define o id como a força que impulsiona o 

comportamento, ou seja, traz inserida a energia psíquica básica - a libido, que se 

manifesta e expressa para diminuir a tensão, reduzindo-a a níveis mais toleráveis, 

no objetivo de dar condições para o indivíduo interagir com um mundo real. 

 
 
 

                                                           
20 Disponível em: www.filosofia.com.br/dicionario.ph 
21 Disponível em: http://taiadojo.blogspot.com.br/2012/11/enso-natureza-do-circulo.html 
 

 



41 

 

[...] é a imagem símbolo de uma realidade interior do homem: 
aconchego e proteção (a forma circular do seio materno, primeira 
forma geométrica que percebemos nesse mundo) e erotismo e 
sensualidade (linhas onduladas), compulsão, apelo emocional, 
prazer. Como forma natural, sua cor é azul por representar o céu 
(FERREIRA, 2014 23). 

 

Em sua qualidade de forma envolvente num circuito fechado, o círculo é 

considerado um símbolo de proteção, de uma proteção assegurada dentro de seus 

limites. A divisão pela cruz dos dois diâmetros perpendiculares é a verdadeira 

quadratura do círculo - a cruz das direções cardiais. A terra, medida por seus quatro 

horizontes, é quadrada. O quadrado é a figura de base do espaço. Se geralmente o 

Céu é redondo a Terra é quadrada. (CARCIA, 2010) 

Jesus “através da Encarnação, une sua divindade à humanidade, liga o 

céu à terra, e lança no círculo uma forma quadrada que corresponde à forma do 

homem, ou melhor, ele inscreve o quadrado no círculo da divindade” (CHI, 2004, 

33). Noutras palavras, a humanidade está ligada à divindade, tal como o tempo à 

eternidade, o visível ao invisível, o terrestre ao celeste. A figura circular, adjunta à 

figura quadrada, são espontaneamente interpretada pelo psiquismo humano como 

a imagem dinâmica de uma dialética entre o celeste transcendente e o terrestre. 

O quadrado é uma figura geométrica empregada na linguagem dos símbolos e 

está associado a conceitos como estabilidade, permanência, honestidade, retidão, 

limpeza, esmero e equilíbrio.  Juntamente com o centro, o círculo e a cruz, é um dos 

quatro símbolos fundamentais de referência primária com respeito ao equilíbrio e o 

bem-estar. Contudo, sabe-se que o quadrado é uma figura anti dinâmica, apoiada 

sobre quatro lados iguais, podendo ser interpretada pela interrupção, parada, ou 

instante retido, diferente da dinâmica do círculo. 

A cruz inserida no quadrado é considerada uma expressão dinâmica do qua-

ternário. A manifestação solidificada exprime-se pelo quadrado e o mesmo pode ser dito 

de uma civilização que se torna sedentária, pois os acampamentos e as tendas dos 

povos nômades são redondos. 

O signo do quadrado não aparece em épocas tão remotas quanto o círculo, e 

por isso indagou-se que ele não seria uma derivação do círculo. Platão, por sua 

                                                           
23 Disponível em: http://cinegnose.blogspot.com.br/2014/02/publicidade-explora-geometria-
sagrada.html 
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vez, considerava o quadrado e o círculo como sendo absolutamente belos em si 

mesmos. “Quando o quadrado se inscreve em um círculo, significa que a terra é 

dependente do céu. O formato quadrangular nada mais é do que a perfeição da 

esfera sobre um plano terrestre” (MARQUES, 2005, p.35).  

Nas construções arquitetônicas percebemos que as formas retas estão 

sempre presentes nas composições e estruturas, dando equilíbrio e estabilidade. 

Além disso, a geometria é um tema constante na Maçonaria, onde a luz espiritual é 

interpretada pela interação de quadrados e círculos, que pode ser vista em todos os 

edifícios maçônicos. A simbologia do quadrado e do número quatro reúne-se num 

símbolo do mundo estabilizado. As formas do quadrado e do círculo estão 

relacionadas ao problema 47 de Euclides, da quadratura do círculo, o principal 

objetivo do ofício maçônico. O Esquadro e Compasso Maçônico com um “G” no meio 

é tampado pelo olho da mente (Terceiro Olho), no Triângulo. Com o esquadro 

desenha-se a forma do quadrado. (Figura 21) 

            

 

FIGURA 21: Símbolo Maçônico24 

 

O homem quadrado, de braços estendidos e pés juntos, designa os quatro 

pontos cardeais e se aproxima do sentido da cruz e das quatro dimensões que ela 

implica. A associação círculo-quadrado evoca sempre o casal céu-terra (esfera, 

cubo). 

                                                           
24 Disponível em: www.redeto.com.br/noticia-684-conheca-o-significado-dos-principais-simbolos-
macons.html#.VZldWPlVhHw 
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O círculo e o quadrado simbolizam dois aspectos fundamentais de Deus: a 

unidade e a manifestação divina. O círculo exprime o celeste, e o quadrado, o 

terrestre - não tanto na qualidade de oposto ao celeste, mas em sua qualidade 

de criado. Nas relações entre o círculo e o quadrado, existe uma distinção e uma 

conciliação. Portanto, o círculo será, para o quadrado, aquilo que o céu é para a 

terra, a eternidade para o tempo.  “Para os pitagóricos, o quadrado representa a 

síntese dos quatro elementos: a água, o fogo, a terra e o ar” (MARQUES, 2005, 

p.35). 

Geometricamente os quadriláteros são figuras planas formadas por quatro 

lados e quatro ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer 

quadrilátero é sempre igual a 360º. O quadrado é um quadrilátero paralelogrâmico 

que apresenta: quatro lados iguais, quatro lados paralelos, dois a dois, quatro 

ângulos retos, duas diagonais iguais.  

No psiquismo humano, por exemplo, o quadrado simboliza os valores 

referentes ao superego. O superego, também conhecido como ideal do ego, tem 

como função conter os impulsos do id frente às imposições das regras sociais. Ao 

transmitir honestidade, retidão, esmero, conservadorismo e tradição – não é à toa 

que uma pessoa moralmente conservadora é chamada de quadrada. Como uma 

forma não natural, mas criada pelo homem, símbolo da matéria, da realidade que se 

materializa na estabilidade do quadrado. 

Segundo Boécio, que retoma as concepções geométricas de Platão e que é 

estudada pelos autores romanos, a primeira superfície é o triângulo, a segunda, o 

quadrado, e a terceira, o pentágono (BOECIO apud ZUMERKORM, 2012). 

Encontramos que o triângulo abrange o simbolismo do número três.  

Na alquimia, o triângulo é o símbolo do fogo, e também símbolo do coração.  

Seu equilíbrio pode ser alcançado sob a forma de um hexágono estrelado (conhecido 

como escudo de Davi), considerado uma expansão sobre o plano da manifestação. 

O triângulo com a ponta voltada para cima simboliza o fogo e o sexo masculino; com a 

ponta voltada para baixo simboliza a água e o sexo feminino.  

O triângulo maçônico significa, na sua base, a Duração e, nos lados que se 

encontram no vértice superior, Trevas e Luz; correspondente a uma composição do 

ternário cósmico. Um triângulo com a configuração isóscele, com uma base mais 
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larga que as laterais, possuindo ângulo de 108º no vértice superior e ângulos de 36º 

nos vértices da base corresponde ao número de ouro. O símbolo Olho de Hórus ou 

udyat, dentro de um triangulo, significa que ele está sendo observado por alguém, 

um ser superior, o Grande Arquiteto do Universo. Alguns autores afirmam que o 

olho revelado como símbolo da maçonaria é o olho que tudo vê, e não está 

relacionado com o Olho de Hórus. (Figura 22). 

                                                         

 

                                          FIGURA 22: Triângulo Maçônico 25 

 

Nas teorias platônicas, o quaternário relaciona-se com a materialização da 

ideia, e o ternário, com a própria ideia. Este último exprime as essências, e o 

primeiro, os fenômenos; um o espírito o outro a matéria. Enquanto o ternário está 

ligado à simbólica da vertical, o quaternário pertence à da horizontal. Um une os 

três mundos, o outro os separa considerando cada qual no seu nível. 

Esse preâmbulo sobre as formas geométricas e seus possíveis significados 

e aplicações são importantes para compreensão dos estudos que venho 

desenvolvendo, em especial atenção para as construções de objetos artísticos, 

métodos para o ensino do desenho e a maneira de representar uma imagem. 

Como elementos básicos da obra de arte, penso que as formas geométricas 

primárias: o círculo, quadrado e o triângulo são bases para a construção de objetos 

de design e obras de arte. Quando organizadas numa composição, esses elementos 

são capazes de ressaltar linhas, planos e volumes, exercitando então a percepção. 

(SALLES, 2008). 

A noção dos princípios da Gestalt, no contexto dinâmico da experiência 

                                                           
25 Disponível em:  http://www.culturamix. o artista em sua incansável busca pela construção de 
obras que satisfaçam o seu grande projeto poético com. Acesso: 21 abr 2015 
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visual, também seria entendida como fundamental para associar a simplificação da 

forma, com a geometrização seus aspectos estruturais e funcionais do campo 

perceptivo. Nesse caso, os elementos geométricos básicos, se comportam como 

essenciais para a ordem num dado conjunto de elementos, como auxiliares para 

melhor percepção da figura e fundo no espaço, alinhando os sistemas de 

proporcionalidade com as noções de perspectiva. Dessa maneira, as investigações 

formais, presentes no processo de criação, são fundamentais para o 

reconhecimento dos princípios que dão estrutura e organização ao espaço plástico,  

seja nas composições bidimensionais seja nas construções tridimensionais. 

Assim, o artista, durante o ato criativo, manipula formas geométricas em acordo 

com sua percepção, usando como suporte alguns conhecimentos da matemática e 

do desenho geométrico, por exemplo. Perceber vai além de uma postura 

contemplativa, é possível apreender técnicas para desenvolver a percepção e 

construção de uma poética. Nesse caminho, percebo que a simplificação geométrica 

reduz a quantidade de informações, tornando as imagens e objetos simples e 

potentes. 

 
FIGURA 23: Armadilha. Onias Camardelli  

Escultura em madeira 26  

                                                           
26 Acervo do Artista 
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3 CONFLITOS E ILUSÕES NA PERCEPÇÃO - REPRESENTAÇÃO  

 

 Neste capítulo abordaremos sobre as contribuições que a Gestalt proporciona 

para o entendimento do embate que travamos com a percepção das coisas 

existentes. Com isso, procuramos aplicar seus princípios na produção e análise de 

uma obra de arte. 

 Quando vivenciamos uma experiência, o nosso corpo reage de acordo com 

nossas qualidades sensitivas somadas aos registros encontrados em nossa 

memória. Assim, a percepção não é um estado de consciência simples. Sua 

complexidade alcança níveis de difícil entendimento. Portanto, acredito ser 

necessário o conhecimento de mecanismos que possam ajudar a compreender o 

processo criativo, oriundo de uma percepção, por conseguinte, a percepção 

daqueles que se aproximam da obra. 

 

3.1 PERCEPÇÃO E A GESTALT 

 

A Gestalt teve origem na passagem dos séculos XIX para o XX. O substantivo 

de origem alemã, embora se possa traduzir por forma ou configuração, é hábito 

manter-se o termo original pelo fato de não ter um equivalente exato na língua 

portuguesa. A Gestalt caracteriza-se na forma, na formação de imagens, no 

equilíbrio, na clareza e harmonia visual, que se constitui para o ser humano, uma 

necessidade indispensável; na composição, que articulando vários elementos, 

resulta em uma forma de criação na arte, na escultura, no design, no projeto gráfico, 

na arquitetura ou qualquer outro tipo, na qual exista a expressão visual. Max 

Wertheimer (1880 – 1943), Kurt Kofika (1886 – 1941) e Wolfgang Kõhler (1887 – 

1967) desenvolveram as leis Gestalticas, as quais, segundo eles, merecem ser 

estudadas com os rigores da observação, experimentação e teorização da ciência 

em geral. Para o filósofo alemão Wertheimer (1912) o universo da percepção 

humana foi o centro dos estudos baseados na preocupação com a forma e a 

configuração. Dessa teoria, surgiram as primeiras publicações sobre a percepção 

visual, a proposta de pesquisas sobre percepções de diferentes pessoas, em 

relação a diferentes ambientes, descrevendo o movimento em percepção visual de 
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objetos estáticos. Apenas em 1923, foram apresentados os princípios de 

organização da percepção, que integravam as pesquisas dos três fundadores, 

fundamentadas na ideia de que o cérebro identifica o que lhe é apresentado e faz 

comparações por meio de agrupamentos e combinações, segundo a Psicologia da 

forma. 

Neste contexto, destacam-se as Leis do agrupamento da Gestalt, segundo os 

princípios de organização: unidade, proximidade, semelhança, continuidade, 

simetria, figura/fundo, fechamento ou clausura e pregnância. Cada uma dessas leis 

podem representar verdadeiras armadilhas para a percepção. 

 

3.1.1 Lei da Unidade  

 

Diz respeito à conceituação de um elemento, que pode ser construído por 

uma única parte, ou por várias partes, que em conjunto constroem este elemento, 

isto é, agrupá-las em um único objeto. Define-se uma unidade através das cores, 

sombras, texturas, pontos, linhas, volume, isolados ou relacionados entre si. Essa 

lei, também aborda sobre a capacidade do cérebro para perceber separadamente 

cada unidade dentro de uma composição. Na figura (24), por exemplo, a unidade é 

definida por quadrados menores. Os elementos de uma imagem podem ter relações 

formais com elementos dentro do todo, formando subunidades. Artistas como Jonal 

Judd (figura 25) produziu obras com unidades que se repetiam no espaço. 

                                     

 FIGURA 24: Unidade da Gestalt27                 FIGURA 25. Série escultura de solo. 1997.28 

                                                           
27 Disponível em:  www.linguagemvisual.com.br. Acesso: 01 mar 2015. 
28Disponível em: > www.museoreinasofia.es. Acesso: 03 jul 2015. 
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Poderíamos aqui, lembrar do minimalismo, movimento artístico que possuía 

um caráter geométrico em suas obras, com significativa influência construtivista. Ele 

partia do conceito das estruturas geométricas primárias, onde a forma e o significado 

eram reduzidos ao mínimo de complexidade; assim, seguia algumas referências da 

Gestalt, na qual, o todo é mais importante que as partes.   

 

3.1.2 Lei da Proximidade  

 

Lei básica de percepção visual é conhecida como a lei da boa figura ou a lei 

da simplicidade. As partes próximas são percebidas agrupadas mais do que se 

estiverem distantes dos seus semelhantes.  

A figura (26) mostra a imagem de James Brown, cantor, dançarino, 

compositor e produtor musical norte-americano formada por um conjunto de 

palavras (títulos das músicas do cantor), dispostos de tal forma a imprimir o seu 

rosto, construídos pelos traços que se formam nos espaços entre as linhas e letras, 

que não são vistos como palavras dispersas, e sim como um objeto formado por um 

jogo de palavras.  

No fundo do cartaz, os elementos em uma mesma direção são vistos como se 

estivessem em movimento e formam uma unidade, sugerindo uma explosão de 

códigos em página impressa. Inicialmente percebe-se o rosto, em seguida a união 

dos elementos formando o todo.  

Um outro exemplo que podemos destacar para falar da lei da proximidade é a 

obra de Joan Fontcuberta, intitulada “Homeless”. Por meio de um sistema 

interconectado com o site da google, empresa multinacional de serviços online, ele 

cria imagens que aproximam situações opostas. Para isso, o googlegram reúne em 

forma de mosaico-pixel imagens capturadas por uma pesquisa feita no site da 

google; contudo, a imagem gerada contém em si imagens opostas à sua qualidade e 

significado. Uma percepção pelo contrário. Por exemplo, a imagem “Homeless” 

(Figura 27) é de um mendigo composta por cenas capturadas do Google, das cinco 

pessoas mais ricas, segundo a revista Forbes. 

Nos exemplos citados podemos concluir que apresentar e perceber uma 

imagem são exercícios que podem ultrapassar sua configuração e composição, pois  
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[...] a percepção...não se apresenta como um acontecimento no 
mundo ao qual se possa aplicar, por exemplo, a categoria da 
causalidade, mas a cada momento como uma re-criação ou uma re-
constituição do mundo. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.279) 

 

                                   

FIGURA 26: Cartaz para apresentação de  FIGURA 27: Homeless. Obra de Joan    
James Brown. 200529     Fontcuberta 30 

  

 

É preciso estar atentos aos estímulos existentes numa obra de arte, visto que 

suas informações podem despertar pensamentos adormecidos nas camadas da 

nossa consciência. 

 

3.1.3  Lei da Semelhança 

 

Segundo essa lei, partes parecidas tendem a ser percebidas como um grupo 

e constituir unidades. Tendem a completar figuras incompletas. A semelhança 

ocorre pela igualdade de condições e características, como a forma, cor, direção, 

textura, entre outras. Estas características podem ser usadas como fator de 

desarmonia ou harmonia visual, quando os elementos – quadrados, círculos e 

triângulos – associados a uma linha horizontal se intercalam. (Figura 28)  

Aqui, “os olhos se familiarizam com a forma complexa, que resulta da 

combinação de elementos, até que seja capaz de conceber o todo composto por 

uma unidade”, com anatomia abstrata. [...] “Visualmente a subdivisão do todo em 

partes claramente definidas conduz a simplicidade” (ARNHEIM, 1998, p. 50)  

                                                           
29 Disponível em: http://www.fontcuberta.com/.  
30 Imagens disponíveis no google 
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 Em 2001, a filial brasileira da Lowe Lintas & Partners, difundiu um anúncio 

para o automóvel Renault Twingo, com o bordão “O carro de quem faz a moda”, com 

direção de arte de Luís Christello e direção de criação de João Fernando Camargo e 

Julio Andery. Apropriando-se do conceito da Gestalt, a propaganda buscou facilitar a 

leitura visual, usando as Leis de Proximidade e Semelhança que reforçaram a 

unidade do anúncio. (Figura 29)  

      

                        
FIGURA 28: Lei da semelhança31        FIGURA 29: Renault Twingo. O carro de quem faz 

                 a moda, 2001 Lowe Lintas & Partners32 
     

A referida empresa relacionou a cor amarela da marca com o veículo, para 

melhor visualização do volume em sua totalidade, usando tons frios semelhantes 

nas peças de roupas, foi possível perceber o vidro do carro, ao mesmo tempo em 

que a variedade de tamanho e cor dos casacos, criou o fundo da imagem principal, 

delimitada, inteligentemente, por uma arara de roupas, que pode ser transportada 

para qualquer lugar, porque possui rodas. Esse tipo de artifício demonstra o uso da 

inteligência, para envolver sem medo, dois objetos de desejo de muitos 

consumidores. Transforma roupa em carro e anúncio em moda, usando uma peça 

única, com anatomia abstrata. Os objetos que têm similaridade de cor, tamanho ou 

forma, são normalmente percebidos como parte de um padrão.  

 

 

                                                           
31

 Fonte: Disponível em: www.rodrigomarchi.com.br. 
32 Fonte: Disponível em: http://propagandaelementar.com/category/classicos. Acesso: 01 mar 2015 
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3.1.4 Lei da Continuidade  

 

Existe uma tendência em orientar os elementos para a construção de padrões 

ou fluxos, não só para formas bidimensionais como para as tridimensionais. Na 

figura (30) o ramo superior é visto continuando o primeiro segmento da linha, 

permitindo ver as coisas como um fluxo suave, sem romper a linha de cima em 

múltiplas partes. Na imagem, a linha criada a partir dos círculos à esquerda, 

“continua” e vice-versa, o outro é interrompido. Segundo Gomes Filho (2004, p.57), 

“o círculo é a configuração formal da melhor continuidade, uma vez que o percurso 

do olhar não sofre nenhuma interrupção ou desvio no seu percurso”.  

Quando os objetos estão dispostos em uma sequência lógica para o 

observador, ele tende a associar esses pontos e assim conseguir formar uma 

imagem conhecida pelo cérebro ou linhas orgânicas, como os caligramas (escrita-

imagem). O que é visto não é exatamente o que foi desenhado. Para ilustrar o 

princípio da lei da continuidade, podemos citar um trabalho desenvolvido pelo artista 

Victor Vasarely, intitulado Gestalt 7 (Figura 31) nele é configurada uma dinâmica 

formal e contínua. Cesar Romero, artista baiano, utiliza em sua obra faixas 

emblemáticas contínuas, que exibem signos gráficos ou religiosos da cultura afro-

brasileira, dos Orixás do Candomblé e constituem um padrão caligráfico geométrico. 

(Figura 32) 

                                          

               
FIGURA 30: Lei da Continuidade na Gestalt33           FIGURA 31: Gestalt 7. Victor 

                    Vasarely , 197034 
 

                                                           
33

 Disponível em:  www.designculture.com.br/leis-da-gestalt. Acesso: 01 maio 2015 
34

 Disponível em:  www.icollector.com. Acesso: 06 junho 2015 
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FIGURA 32: Raízes do Brasil. César Romero, 200635 

             

3.1.5 Lei da Simetria  

 

O equilíbrio tem como resultado a relação entre todas as partes de uma 

estrutura com a estrutura inteira, definindo aparência do objeto. Os elementos são 

mais facilmente percebidos quando apresentam simetria, regularidade e isenção de 

textura, tanto no desenho do corpo humano, na forma dos objetos e na arquitetura. 

Trata-se de uma harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares 

que remetem à igualdade e semelhança entre acontecimentos. 

Uma linha imaginária (Figura 33) parece definir a área que estabelece as 

partes simétricas de uma imagem ou objeto. Nossa percepção alcança um estado 

de conforto e equilíbrio. O princípio dessa lei é muito importante na representação 

de condições estáveis, seja enquanto forma seja enquanto conceito. 

A obra do artista Rubem Valentim é permeada pela lei da simetria, a partir da 

qual ele constrói suas composições de carga simbólica relacionada aos signos do 

candomblé. É importante ressaltar que a geometrização em seu trabalho estabelece 

laços entre um pensamento matemático das formas e a sensibilidade inerente ao 

estado de espiritualidade (Figura 34). 

 

                                                           
35

 Disponível em:  www.irdeb.ba.gov.br/soteropolis/?m=201011 
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FIGURA 33: Lei da simetria da Gestalt36    FIGURA 34: Objeto emblemático N. 1.  
      Rubem Valentim, 1969.37 
 
 

3.1.6 Lei da Figura/fundo  

 

O campo perceptivo divide-se em figura (objeto) e fundo, através do tamanho, 

forma, cor e posição. O processo de formação da figura-fundo é dinâmico, o 

organismo seleciona e desenvolve formas próprias de auto conservação. Qualquer 

fenômeno observado nunca é uma realidade objetiva em si. Na subjetividade da 

percepção, a escolha de cada pessoa, pode ser consciente ou inconsciente para o 

que aparece como figura ou fundo. A figura depende do fundo sobre o qual aparece; 

o fundo serve como uma estrutura ou moldura em que a figura está enquadrada ou 

suspensa.  

O olhar de busca ou a atitude de procura necessária, para a compreensão da 

imagem, como fundamento perceptivo da realidade interna do observador, relaciona-

se com a importancia do exercício visual, que obriga olhar a imagem mais 

detalhadamente, de maneira que possa proporcionar, o diálogo necessário para 

analisar todos os aspectos do tema e organizar no objeto observado (a figura) e o 

segundo plano contra o qual ela se destaca (o fundo), sem se deixar enganar.   

 

A bidimensionalidade como sistema de planos frontais é 
representada na forma mais elementar pela relação figura-fundo. 
Não se consideram mais que dois planos. Um deles tem que ocupar 
mais espaço do que o outro, e, de fato, tem que ser ilimitado; a parte 
imediatamente visível do outro tem que ser menor e confinada por 

                                                           
36 Fonte: Disponível em:  www.designculture.com.br/leis-da-gestalt. Acesso: 01 maio 2015 
37

 Fonte: Disponível em:  http://catalogodasartes.com.br/. Acesso: 03 junho 2015 
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uma borda. Uma delas se encontra na frente da outra. Uma é figura, 
a outra o fundo (ARNHEIM, 1998). 

 

Assim, novos estímulos espontaneamente se combinam para formar 

estruturas que são distintas do fundo. Existe uma visão periférica e uma central, 

sendo que a primeira dá sentido de fundo e a segunda dá sentido de figura, 

existindo uma relação causal entre estruturas e função do centro e da periferia. 

(Figura 35) 

Ao provocar e questionar a imagem bidimensional, como um jogo surrealista 

de figura e fundo, René Magritte, por exemplo, (1898 – 1967) foi um inovador que 

combinava agudez e ilusão. (Figura 36) 

                                     
                

  FIGURA 35: Lei da figura - fundo38                     FIGURA 36: La Carte Blanche, René Magrite,196539 
 

 
 

Os jogos, os sonhos, a fantasia e a arte criaram uma narrativa em La Carte 

Blanche, onde cavalgando pela floresta a amazona e seu cavalo se entrelaçam com 

a natureza. É como se o cavalo e a amazona, passando o grupo de árvores, fossem 

cortados em segmentos pela paisagem, alguns dos quais se sobrepõem aos 

elementos do primeiro plano da cena, e outros elementos à cena de fundo. A 

cavalgada não é fácil, existem muitas árvores. Por um momento pode-se observar 

com exatidão a amazona e perceber a continuação do que impede o olhar: o tom 

verde mais claro torna a obra mais luminosa, e faz a interrupção da figura do cavalo. 

Os troncos se repetem e a figura feminina, centraliza o olhar para a imagem.  

                                                           
38 Fonte: Disponível em: http://www.psicologiagestalt.com 
39 Fonte: Disponível em: http://www.wikiart.org/en/rene-magritte. Acesso: 01 maio 2015 
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Nas figuras 37 e 38, verificamos que as formas são articuladas entre conceito 

e imagem, criando uma relação figura-fundo onde a imagem produzida contém os 

elementos fundamentais das empresas representadas. 

 

                                                            

FIGURA 37: Food writers
40                                                             FIGURA 38. EDs Eletronics41

 

 

Vale ressaltar que em design, o estudo e aplicação da lei figura e fundo é 

muito usada. Bons exemplos para ilustrar a eficiência da Lei da Figura podem ser 

observados em estudos para marcas de empresas.  

 

3.1.7 Lei do Fechamento ou clausura  

 

Existe uma tendência das formas imperfeitas se fecharem a fim de alcançar 

uma estabilidade maior. A mente constrói um fechamento da imagem mesmo não 

existindo de fato. Quando o cérebro processa uma forma incompleta, ele preenche a 

informação que falta na tentativa de unir as partes criando um todo. Assim, uma 

imagem que está faltando pedaços aparecerá então completa.  

 Este talvez seja o princípio mais utilizado, quando o cérebro reconhece 

outra forma a partir do fechamento de outras partes, compondo o todo, como no 

Cubo de Necker (Figura 39), onde percebe-se claramente um cubo a partir de 

pequenas fatias de círculos.  

                                                           
40

 Fonte: Disponível em: http://www.cleek.com.br 
41 Fonte: Disponível em: http://www.cleek.com.br 
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FIGURA 39: Cubo de Necker42                            FIGURA 40. Paranoiac Face. Salvador Dali 1935.43 

 

Um dos artistas que soube explorar a lei do fechamento ou clausura foi 

Salvador Dali (Figura 40), criando composições surrealistas que estimulam exercício 

da percepção, onde a imagem é formada em nossa mente a partir das leis da 

Gestalt. 

 

3.1.8 Lei da Pregnância  

 

Referida como a lei básica da percepção da Gestalt, segundo a qual, o 

princípio da simplificação natural da percepção das formas, em seu caráter mais 

simples é formado pelo equilíbrio, homogeneidade, regularidade e simetria, essa lei 

resume o princípio da simplificação natural da percepção e define os fatores de 

equilíbrio, clareza e harmonia visual como uma necessidade para o ser humano.  

 
Para se perceber a boa forma, é fundamental que esta forma 
apresente pregnância: em outras palavras, pode-se afirmar que um 
objeto com alta pregnância é um objeto que tende espontaneamente 
para uma estrutura mais simples, mais equilibrada, mais homogênea 
e mais regular. Apresenta um máximo de harmonia, unificação, 
clareza formal e um mínimo de complicação visual na organização de 
suas partes ou unidades compositivas (GOMES FILHO, 2008, p.36). 

Contudo, a forma não é, para Arnheim (2004), necessariamente a forma mais 

simples, mas sim a mais expressiva e a menos ambígua. A pregnância é contrária à 

ambiguidade, não à complexidade. Segundo ele, uma obra de arte supõe 

                                                           
42 Fonte: Disponível em: http://www.miltondesigner.com.br. Acesso: 25 abr 2015  
43

 Fonte: Disponível em: http://www.salvador-dali.org 
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organização, o que permite ao observador apreender sua estrutura geral e seus 

vários componentes, semelhanças e diferenças, unidades e separações, inter-

relações entre o todo e as partes, hierarquias, relações de predominância e 

subordinação.  

Padrões geométricos empregados dentro dos princípios da pregnância foram 

utilizados no cubismo, concretismo, abstracionismo geométrico, na opitcal art ART e 

outros ismos da corrente moderna, conduzidos para explorar a combinação de 

figuras que interagiam com a percepção visual. (Figura 41). A artista plástica Beatriz 

Milhazes (2004) cria uma composição com telas recheadas de formas circulares, 

brinca com a má pregnância ou baixa pregnância visual. Bolas de todas as cores, 

tamanhos, e tonalidades, dispostas em composições variadas. Na construção de 

suas séries, as bolas, ganham jogos de tonalidades, de dimensões crescentes e 

decrescentes, de movimentos combinando dentro e fora.  De acordo com Pinto 

(2013)44, “um dos aspectos marcantes da escolha da bola como forma matriz é sua 

potência de fertilidade”  (Figura 42).   

 

             

  FIGURA 41: Lei da pregnância45                          FIGURA 42: Pacaembu. Beatriz Milhazes. 200446 
 

 

 
                                                           
44 PINTO, Graziela. Disponível em: http://cult.arqway.com/graziela-pinto-borbulhas/ 
45 Disponivel em: http://psicologado.com/abordagens/humanismo/exemplificacoes-sobre-as-leis-da-
gestalt    
46 Disponível em: http://www.jamescohan.com/artists/beatriz-milhazes/. Acesso: 25 abr 2015      
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No cubismo, as formas geometrizadas com alta pregnância visual, têm a força 

de sua presença marcada pela representação pictórica sem distinção de planos, 

fugindo da percepção real de mundo, longe de representar a aparência real das 

coisas. George Braque (1882-1963) pintor e escultor francês transformou figuras no 

espaço tridimensional, criando um caleidoscópio de formas.   

 

3.2 CONFLITO ENTRE AS LEIS DA GESTALT 

 

De acordo com Max Wertheimer (apud ENGELMANN, 2002) “por lei da 

pregnância entende-se uma organização psicológica que pode ser tão boa quanto 

às condições permitirem. O termo ‘bom’ permanece não definido. Abarcam 

propriedades como regularidade, simetria, simplicidade e outros”.  

Na figura 43 o fator de semelhança organiza os quadrados e os círculos em 

colunas que também vão construindo barras horizontais, verticais na cor branca 

(fundo) e há proximidade.   

 

 

FIGURA 43: Fator de semelhança47 

Se os princípios básicos da unificação são as leis de proximidade e da 

semelhança, então é certo afirmar ou questionar que pode haver uma interação de 

leis ou de fatores na construção da imagem. Assim, o segredo do pensamento 

criativo está na capacidade de estabelecer um vínculo entre o convencional e o não 

convencional para chegar a uma ideia original. Figuras muito simples parecem 

monótonas, as complexas surgem como uma massa confusa e também despertam 

pouco interesse. As figuras consideradas mais atraentes têm um nível de 

complexidade capaz de produzir no aparelho perceptivo, uma dinâmica das 

estruturas caracterizada pelo alto grau de densidade informacional. 

                                                           
47 Idem. 
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Um dos artistas mais importantes para se discutir os exercícios promovidos a 

partir de imagens complexas é Maurits Cornelis Escher. Em suas investigações e 

produções artísticas, os resultados alcançados estabelecem verdadeiros enigmas 

para o exercício da percepção, seja pelo uso das leis da Gestalt seja pelas 

associações aos estudos do comportamento humano e seu posicionamento frente 

às questões espaciais e psicológicas. (Figura 44). 

. 

 

FIGURA 44. Metamorphosis. M. C. Escher. 1937.48 

 

As grandes mudanças da História e da cultura foram frequentemente 

introduzidas por questionamentos, permitindo vislumbrar uma unificação aberta e 

entender a aproximação interdisciplinar entre ciência e arte. Com esse 

entendimento, pode-se admitir que a arte é um tema essencialmente multidisciplinar, 

uma correspondência entre o Objeto (externo) e o Sujeito (interno), inseparáveis. 

Harmonização entre o espaço exterior da efetividade e o espaço interior da 

afetividade.  

 

3.3 ILUSÕES NA GESTALT 

 

No princípio ilusório da dimensão, as figuras do mesmo tamanho, em algumas 

circunstâncias, passam a ser percebidas com tamanhos diferentes. Na figura 45 o 

desenho padrão de ilusão de Müller-Lyer, tem os segmentos de retas iguais, mas 

pelo posicionamento das retas nas extremidades temos a  ilusão de que as mesmas 

possuem medidas distintas.  

                                                           
48 Fonte: Disponível em: http://www.mcescher.com. 
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FIGURA 45: Desenho padrão de ilusão. Müller-Lyer49 

Estes segmentos de reta estão acompanhados de aletas para fora ou para 

dentro nas suas extremidades, agindo como indutores que fazem com que estes 

segmentos de reta sejam percebidos, como se tivessem comprimentos diferentes, e 

podem ajudar o sujeito na aquisição de percepções verídicas e superar os efeitos 

ilusórios da percepção. A ilusão ótica de Paggendorf segue o mesmo mecanismo da 

ilusão de Müller-Lyer, quanto à percepção do cérebro entre as linhas diagonais 

interagindo com cantos verticais e horizontais. Esse exemplo recebeu o nome de 

seu descobridor Johann Poggendorff (1796-1877), um médico alemão que a 

descreveu em 1860. Na Figura (46) no primeiro retângulo a linha de cor preta e a 

vermelha estão sob o retângulo cinza. A linha azul aparenta ser a continuação da 

preta, ao invés da vermelha. No segundo retângulo apenas muda de lugar o 

retângulo cinza. 

                                        

FIGURA 46: Ilusão de Poggendorf50                                             FIGURA 47: Ilusão de Ehrentein51 

 As Ilusões de forma são percebidas como figuras geométricas sobrepostas; a 

impressão é de que a figura que está sobreposta não é regular. A Figura (47) 

conhecida como de ilusão de Ehrentein, exibe um quadrado que parece ter os lados 

curvos.          
                                                           
49 Disponível: http://www.jesuiscultive.com. 
50 Disponível em: http://amazingdata.com 
51 Idem 
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 A Ilusão de Zöllner (1869), criada pelo astrônomo e físico alemão Johann 

Karl Friedrich Zöllner (1834-1882) aplica a "teoria da quarta dimensão", baseado em 

que o universo possui três dimensões definidas pela geometria euclidiana, e uma 

quarta dimensão suplementar que seria uma extensão da própria matéria, invisível e 

imperceptível aos sentidos físicos humanos. Para ele a quarta dimensão 

esclareceria os fenômenos mediúnicos. Sua teoria de ilusão de ótica é constituída 

por retas paralelas e outras retas, que dependendo de como estão posicionadas, 

essas paralelas parecem estar em direções diferentes ou curvas. A ilusão é criada 

pelas linhas curtas em ângulo reto, que cruzam as linhas longas, sugerindo que as 

pontas das linhas mais longas, estão mais próximas do observador (Figura 48). 

                          

 
FIGURA 48: Ilusão de ilusão de  Zöllner52 

Outro estudo de teoria da ilusão foi criado pelo psicólogo alemão Hermann 

Ebbinghaus (1850-1909), pioneiro no estudo da memória. O resultado desses 

estudos tomou o seu sobrenome: “a ilusão de Ebbinghaus”. Conhecido como o 

descobridor da “curva do esquecimento” por ter se apoiado no “princípio da 

memorização baseado em que a excitação cerebral se processa em função da figura 

total pela relação recíproca das várias partes dentro do todo” (EBBINGHAUS apud 

QUAGLIA; FUKUSHIMA, 2008, p.482).  

Os discos de Ebbinghaus são utilizados em estudos que sugerem 

experimentos com ilusões visuais da neuropsicologia e da ótica. A Ilusão ocorre em 

indivíduos considerados incapazes de utilizar as informações de tamanho, forma, 

orientação e localização de um objeto, para controlar a postura da mão e dedos 

durante o movimento de agarrar.  

                                                           
52

 Idem 
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Além de corroborar a hipótese de que a percepção exocêntrica da 
distância independe, em alguma forma, da percepção egocêntrica da 
distância, esta (a) possibilita a percepção correta do movimento do 
indivíduo e (b) permite a atualização deste movimento em direção ao 
alvo. Resultados semelhantes também têm sido observados em 
experimentos com outro tipo de ilusões visuais, além das 
geométricas. (QUAGLIA; FUKUSIMA, 2008, p.482) 

 

A impressão visual e ilusória dos discos de Ebbinghaus-Titchener (Figura 49), 

os dois círculos centrais embora tenham o mesmo tamanho, nos dão a ilusão de 

diâmetros diferentes. A distorção consiste na interferência de objetos próximos sobre 

a percepção, o registro e a recuperação de informações. 

                               
                                    FIGURA 49 Ilusão de Ebbinghaus53 
 

A impressão na Ilusão de Hering, criada pelo fisiologista alemão Ewald Hering 

(1834-1918) em 1861, procurou explicar o movimento ocular, a visão de cores e a 

percepção do espaço. O princípio da ilusão de Hering e a dinâmica da percepção 

binocular que consiste na ideia da direção percebida de um ponto, dependendo do 

sentido da presente em cada olho. Na figura (50) as linhas horizontais parecem estar 

curvadas, mas na realidade são perfeitamente retas.  

 

                                                           
53 Disponível em:  http://spacetoday.com.br/a-superlua-de-19-de-marco-de-2011-mitos-e-verdades/ 



63 

 

 
 

FIGURA 50: Ilusão de Hering54 
 

A distorção aparente produz-se pelo desenho radial do fundo que estimula a 

perspectiva e cria uma falsa impressão de profundidade. Para tanto, a linha reta 

muda de ângulo, tamanho e distância a partir do centro de cada uma de suas 

secções. Hering interpretou também os resultados da mistura de cores, propondo a 

existência, no olho, no cérebro, ou em ambos, três processos oponentes, um para 

sensação de vermelho-verde, um para amarelo-azul, e um terceiro, qualitativamente 

diferente dos dois primeiros, para preto-branco.  

 Tais investigações produzidas pela Gestalt e seus seguidores definem uma 

área de conhecimento capaz de produzir importantes contribuições para o estudo da 

percepção e comportamento humano. Com isso, podemos explorar nossas 

capacidades cognitivas e inferir valores correspondentes aos signos presentes em 

nossas vidas. É mister pontuar que tais signos estão presentes em distintas áreas 

de conhecimento, como arte, ciência e religião; baluarte de uma sociedade.  

O movimento da Gestalt contribuiu no que se refere à percepção, ao 

aprendizagem, ao pensamento, à personalidade, a psicologia social e a motivação. 

Os seus princípios não foram absorvidos pelo principal pensamento psicológico, 

porém a psicologia da Gestalt deixou sua marca permanente nos estudos e 

pesquisas sobre a percepção visual na arte.  

Christov (2011, p.779) relata que, teóricos da Gestalt, formularam o conceito 

de percepção como sendo: “um fenômeno complexo que resulta da totalização de 

imagens em um contexto de um todo, que é a síntese de partes e não ocorre a partir 

dos fragmentos do real, mas de configurações que relacionam tais fragmentos, que 

relacionam partes de um todo”. Ou seja, um fenômeno só pode ser observado como 

                                                           
54 Disponível em: http://hypescience.com 
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um todo e não isoladamente em seu contexto. Por exemplo: 

 

1) Quando nosso olhar se depara com um automóvel, de imediato, não o 

percebemos a partir de suas linhas, suas pigmentações, seus ângulos, mas o 

percebemos imediatamente como algo cuja função reconhecemos, como algo 

que tem inúmeras referências em nossa sociedade e em nosso tempo. E 

alguns de nós o percebemos como algo que tem um significado particular. A 

visão imediata de um automóvel pode acionar lembranças de histórias trágicas 

ou felizes. 

2) Quando nosso aparelho auditivo se depara com o som de uma música, não a 

percebemos por meio de suas notas, harmonias ou arranjos, a não ser que 

sejamos músicos, mas de forma imediata, sem o conhecimento sobre as partes 

que compõem a música, percebemos o som em uma configuração inteira, 

associando-o a emoções, imagens, histórias (CHRISTOV, 2011, p.779).  

 

O emparelhamento de um evento a um dado esquema, imagem ou conceito, 

envolve em primeiro lugar, a detecção dos atributos críticos do evento, passando a 

procurar um conjunto novo de atributos. Na arte, o fenômeno da busca pela simetria e 

regularidade dos pontos que compõem um objeto ocorre quando se percebe um 

fragmento desse objeto. Ou seja, existe uma tendência à restauração do equilíbrio, a 

forma proporciona o entendimento do que foi visto.  Assim, o artista quando termina 

sua obra, percebe o produto de sua criação como um “todo”. 

Significa não visualizar sem subordinar as partes à totalidade do organismo, 

segundo Kant (1724-1804). O fundamento da Gestalt e da filosofia, aprofundada em 

Merleau-Ponty (1942/1975, p.77), afirma ser “a percepção um fenômeno ancorado 

em significados culturais e que a experiência perceptiva carrega consigo uma 

integralidade e uma completude que não pode ser encontrada em nenhuma das 

suas partes”. Ele, em sua argumentação, reforça que os termos são determinantes 

para as leis totais da experiência, significando e configurando contextos.  

  Quanto à noção de forma, aplicada à percepção, oferecida por Merleau-

Ponty, na Gestalt verifica-se que, de imediato, percebe-se o fenômeno por síntese, 

ou seja, como um todo. Através de análises, percebem-se elementos e relações que 
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compõem o fenômeno. Kant e Merleau-Ponty não afastam a ideia de um processo 

reflexivo que convida o observador a pensar e analisar o fenômeno em outros 

campos além da percepção visual. 

Associada a percepção ao conceito de insight, Merleau-Ponty (1999, p.26) 

assinala como sendo “um processo da percepção aparentemente espontâneo e 

imediato que permite relacionar vários aspectos (partes, fragmentos) de certo 

ambiente ou certo fenômeno e certa experiência”. Seria um entendimento imediato e 

intuitivo sem identificar a origem. Nesse sentido, a obra de arte possibilita a 

experiência da percepção de modo mais intenso e vibrante. A arte para Merleau-

Ponty é “o lugar onde passamos do visível ao invisível. Ela é [...] gesto formal que 

organiza nosso corpo e imaginação em resposta às experiências” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p.6). Por fim, ele considera a arte como uma atividade primária 

(passagem da lógica para experiência) totalmente intuitiva. 

Como um pesquisador em artes e baseado na teoria da Gestalt, Rudolf 

Arnheim (2004, p.780) afirma que “Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso 

normal apreende a forma, alinhavando os retalhos da cópia de suas partes”. 

Percepção e pensamento não ocorrem separados e neste caso a intuição está 

sempre presente.  

Uma das tarefas principais do artista é criar um mundo e oferecê-lo ao 

espectador que o experimentará, envolvendo sensações e percepções. No mundo 

da arte acadêmica, essa relação não exigia do espectador mais do que admirar a 

obra, que em si, já se auto explicava. Nesse sentido, era uma relação mais tranquila, 

de pura contemplação.  

A arte moderna do século XX, contudo, fez um convite para o espectador usar 

seu intelecto e estabelecer uma relação com a obra. Vale ressaltar que na relação 

com o objeto de arte, pela sua complexidade e por fugir das situações cotidianas, é 

necessário uma maior atenção e um exame completo dos elementos que o constitui, 

uma vez que os atributos críticos que distingue um objeto do outro serão elementos 

diferentes, dependendo do contexto em que está inserido. 

Sendo assim, o espectador é convidado a refletir sobre o momento da  

experiência com a Gestalt, uma percepção atrelada na reflexão e na intuição. Esse 

processo de análise envolve muito mais do que apenas contemplar a obra, é 



66 

 

necessário ficar atento aos estímulos provocados por seus elementos. Destaca-se 

que a percepção inclui marcas da cultura, relações de trocas de significados, a partir 

da vivência que os seres humanos apreendem dos códigos, percebendo o mundo e 

criando outros códigos para nos experiências perceptivas.  

Em se tratando de arte, o observador percebe baseado em suas 

características culturais, mas, também amplia este repertório na tentativa de 

entender o mundo do artista. Nesse caso, há um diálogo entre uma obra e quem a 

observa envolvendo um exame de suas características visuais, incluindo intuição, 

reflexão e Gestalt. 

O pior cego é aquele que não quer ver55. 

          Essa expressão corriqueira sinaliza que, se o observador não possuir 

conhecimento técnico e experiência com os códigos desenvolvidos pelos estudos da 

percepção, ele é quase um “cego”, ou seja, olha mais não vê (não percebe). As 

armadilhas nas imagens sugerem um exercício de percepção, de aguçar o olhar, 

procurar o que está oculto nas formas e ideias conduzidas por uma técnica ou 

poética. São imagens que, a primeira vista, enganam o observador, traído pelas 

armadilhas da percepção. Assim, seja como artista, professor ou fruidor dos feitos 

em artes, venho desenvolvendo estudos poéticos, métodos para perceber as formas 

da natureza, e construção de ideias para armar ou desarmar armadilhas construídas 

para a percepção.   

                                                           
55 Grifos nossos 
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4 ARMADILHAS PARA PERCEPÇÃO EM UM CUBO 

 

Este capítulo trata da percepção, o sentir e o significado da relação de cada 

ser com o mundo, com seus semelhantes frente à fruição e de que maneira se 

percebe a obra, seus elementos e suas articulações. Apresenta o desenho que me 

serve e a forma, como referenciais para a construção da composição, entendendo-se 

as várias maneiras de desenhar como um processo rizomático que utiliza as 

ferramentas do artista desenhador. No contexto, o desenho assume um campo de 

amplitude que percorre os caminhos físicos da régua, do compasso dos esquadros, 

transitando pelas figuras do desenho geométrico até atingir outras experiências 

gráficas, e também escultóricas como o cubo, que é analisado como elemento base 

das armadilhas para percepção. Inclusos nesse capítulo estão ainda uma série de 

exercícios presentes no meu caderno de artista, bem como, fotos das obras 

resultado da pesquisa em sua materialidade.  

 

4.1 FORMA REFERENCIAL 

 

Perceber os fenômenos que acontecem ao nosso redor parece ser uma tarefa 

fácil; contudo, todo instante estamos sujeitos pelas armadilhas inerentes à nossa 

condição humana e aquelas existentes no exterior do nosso corpo e nossa mente. 

Essa dinâmica está presente no espaço, onde interpretamos à luz da geometria 

euclidiana, mas outros fatores de ordem psíquica, cultural e científica, também 

contribuem para esse exercício, tornando-o mais complexos e potente. Como isso, 

podemos entender que, por exemplo: 

 

[...] a contemplação, mais do que remeter ao inconsciente em uma 
suposta e maravilhosa fecundidade na criação de imagens (que pode 
tomar contornos místicos com nos arquétipos de Gustav Jung), 
indica o hiato que a noção de inconsciente introduz no campo da 
visão, determinando uma defasagem, um desarranjo onde o sujeito 
deixa de ser o mestre de seu olhar, sendo desalojado, apartado da 
cena vista, para se ver tornado estranho. (RIVERA, 2005, p. 59) 
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A sensação de estranhamento que vivenciamos, ao encontrar uma situação 

nova, nos faz submergir às camadas da consciência e resgatar experiências vividas. 

Em seguida, tentamos desarmar as estruturas estabelecidas, estruturas que 

impedem avanços na construção do conhecimento. Escolhemos modos de conviver 

com o inusitado, instaurando condições para agir no mundo. Assim, encontrei na 

geometria e, em especial atenção na forma do cubo, um lugar de investigação sobre 

as armadilhas para a percepção.  

Trabalhar num projeto artístico novo me faz pensar no caráter místico, 

geométrico, filosófico e psicológico, que envolve as três formas primárias 

geométricas, muitas vezes considero a sequência Fibonacci, e parto do pressuposto 

que apesar da aparência fria, procuro incluir beleza nos meus objetos. Gosto de 

pensar também que a reflexão faz parte do contexto como ferramenta.  

 

Para os Pitagóricos, toda a natureza podia ser representa por 
números, mas quando o triângulo cujos catetos são iguais a 1, gerou 
uma hipotenusa igual à raiz de 2, apareceu um profundo 
descontentamento entre eles. (CONTADOR, 2007, p. 57-58). 

 

Esse descontentamento é que leva o artista a mexer e remexer num projeto 

até encontrar uma fórmula considerada certa. Na Renascença, Leonardo Da Vinci 

(1452-1519) como grande pesquisador e estudioso dos elementos geométricos 

universais em harmonia entre a verticalidade e a horizontalidade, buscou por desenhar 

o homem dentro de uma perspectiva geométrica, utilizando a proporção áurea 

(retângulo de ouro). 

A espiral logarítmica, conhecida como espiral equiângula, é usada 
por da Vinci em Leda e o Cisne, é encontrada na natureza mais que 
outras curvas. Ao unir os pontos dos retângulos áureos formados 
pela sequência de Fibonacci, também encontramos a espiral 
logarítmica, a qual foi utilizada por vários artistas e seus trabalhos, 
devidos a suas propriedades e beleza (CONTADOR, 2007 p. 97) 

 

Ele foi também responsável pelo aperfeiçoamento do Homem Vitruviano 

(1490) criado por Marcos Vitrúvio Polião (15 dC), arquiteto romano que descreveu e 

fez as primeiras tentativas de encaixar a figura humana num quadrado e num 

círculo, com resultados imperfeitos. Os estudos de Leonardo abriram portas para 
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as descobertas anatômicas e comprovações com êxito, inserindo uma figura 

masculina sobreposta em duas posições, inserida num quadrado e num círculo 

respectivamente. (Figuras 51,52) 

 
                                     FIGURA 51: Homem Vitruviano 56 

 

 

FIGURA 52: Grid Geométrico da Mona Lisa57 

 

                                                           
56

 Disponível em: https://podersecreto.wordpress.com/2013/11/08/o-maconica-esuadro-compasso-
decodificado/comment-page-1/. 
57

 Disponível em: http://www.aloartista.com/. 
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A partir da decisão por uma produção estimulada pelo Construtivismo; meu 

instinto criador, ou seja, aquele que caracteriza um impulso de produzir elementos 

novos, associado a uma consciência reflexiva, passou a ser direcionada para 

uma investigação que transita entre o campo bidimensional e o tridimensional.  

Para contextualização da representação gráfica dos meus projetos 

tridimensionais utilizo as ferramentas básicas do artista desenhador, ou seja, a 

régua, o compasso e o esquadro, embora já tenha conhecimento sobre a existência 

de softwares específicos e das novas tecnologias de comunicação, capazes de 

agilizar esse processo criativo. Minha escolha pelo uso dos instrumentos tradicionais 

do desenho corrobora para uma experiência com as qualidades sensoriais do corpo, 

somadas às conquistas adquiridas desde minha formação como artista. 

  

4 2 DIMENSÕES CRIATIVAS NO CUBO 

 

 

No desenvolvimento de parte do meu trabalho artístico o cubo existe como 

forma referencial, pois, mesmo depois de sofrer interferências e modificações, a sua 

forma conduz os estudos, construção e percepção deste no espaço expositivo. A 

inserção de outros elementos geométricos no seu interior, seja pela presença ou 

ausência, conduz ao pensamento sobre significados da dualidade e 

compartilhamento do diferente em um único espaço, o espaço de um cubo.  

 No sentido místico, o cubo é uma imagem que representa a eternidade, em 

virtude do seu caráter não espiritual. É ainda considerado o símbolo da solidificação, 

da estabilidade, da parada do desenvolvimento cíclico, pois ele determina e fixa o 

espaço, em suas três dimensões. Chevalier (1986, p.385) relata que “O cubo foi 

considerado como símbolo da sabedoria, da verdade e da perfeição moral”. O cubo 

pode guardar ou proteger segredos, assim como nosso corpo e nossas ações 

sociais. Podemos lembrar os espaços arquitetônicos e objetos de design elaborados 

para atender nossas necessidades, mas é no campo da arte que este elemento 

encontra uma diversidade que faz nossa imaginação agir em direção ao 

conhecimento em Arte. 
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Sendo uma forma estável, fixa em seu formato e definição, o cubo poderia ser 

pouco explorado na produção artística. Porém, ao fazermos um pequeno 

mapeamento na História da Arte, percebemos que seu uso ultrapassa suas 

qualidades técnicas e formais.  

Seja num simples brinquedo conhecido como “cubo mágico” (Figura 53), 

vulgarmente conhecido como um jogo de “quebra cabeça”, pois nos faz pensar em 

muitas estratégias para descobrir a armadilha da sua estrutura, seja num objeto 

arquitetônico (Figura 54), esse elemento tridimensional pode alcançar diversas 

maneiras de representação e utilização, nos mais diversos campos da ciência, arte e 

religião. Como no conceito de dimensão topológica, conhecido como “Esponja de 

Mengerr” (Figura 55), uma estrutura homeomórfica.  

 

      

 FIGURA 53. Cubo mágico 58  FIGURA 54. Prédio 59          FIGURA 55. Esponja de Menger 60 

 

Muitos artistas vêm explorando as qualidades formais e simbólicas do cubo, 

encontrando em suas poéticas, outras maneiras de ver as variações dos ângulos 

visuais e suas respectivas deformações que podem ser representadas por meio de 

cálculos que são aplicados durante o processo de construção do desenho.  

 O Cubo com fitas (Imagem 56) de Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972), por 

exemplo, mostra efeitos de ilusão de ótica, em que aparecem fitas com círculos, 

entrelaçadas em um cubo. A fita envolve a parte superior e a inferior, formando um 

círculo. A fita que envolve os lados forma outro círculo, virado para cima. “A ilusão 

                                                           
58 Imagens do Google 
59 Idem 
60 http://rga.cat/projects/culture/cin/ 
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brinca com a interpretação dos olhos humanos de imagem bidimensionais como 

objetos tridimensionais (ESCHER  apud CARNELOS, 2010, p.8). 

 

FIGURA 56: Cubo com Fitas. Escher61 

 

Na obra “O rei do mau gosto” de Gerchman, ele utiliza o cubo de forma 

compartida, imprimindo ao mesmo tempo a ideia de profundidade e planificação no 

espaço bidimensional. Ele utiliza artifícios como linhas e cores para alcançar um 

resultado final instigante, e deixa margens para dúvidas quanto à verdadeira 

intenção do artista. (Figura 57)  

 

 

FIGURA 57: O rei do mau gosto. Rubem Gerchman, 1966 62 

  

                                                           
61 Disponível em: http://www.artperceptions.com/2010/02/m-c-escher.html 
62 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo367/arte-pop 
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Após esse preâmbulo sobre alguns usos e estudos do cubo em nossa 

sociedade, passo agora a apresentar minha experiência com esse elemento durante 

muitos anos de atuação profissional na Escola de Belas Artes da UFBA. Sendo 

responsável pela prova de habilidades específicas, aplicadas aos candidatos aos 

cursos da Escola de Belas Artes, na qual é avaliada a qualidade de percepção e 

representação gráfica pelo desenho, pude perceber ao longo dos anos que seria 

pertinente a criação de um modelo que pudesse identificar, de maneira mais precisa, 

tais habilidades.   

O objetivo da proposta é investigar de que maneira o observador percebe e 

representa uma escultura geométrica, que se apresenta como desafiadora, sendo 

necessária uma visão espacial bem desenvolvida para que os desenhadores não 

caiam nas “armadilhas para percepção”. Em paralelo à minha investigação e prática 

como professor, percebi que a geometrização da forma atendia meus anseios, como 

uma maneira essencial de representação. Assim, a construção de obras 

fundamentadas no Construtivismo passou a ser meu objetivo e meta de estudo, 

encontrados nas formas simples do círculo, do quadrado e do triangulo. Com isso, 

procuro estimular nossa percepção para além do real.  

As imagens geométricas passaram a representar minha poética, construída a 

partir de diversos meios, na busca da simplicidade na forma. Arnheim (1998, p.53) 

diz que “se a simplicidade fosse o único objetivo da arte, as telas pintadas, os cubos 

perfeitos seriam os objetos artísticos mais agradáveis”. 

Quando as explorações de formas geométricas passaram a nortear minha 

carreira, meu trabalho como artista passou a representar uma fonte de satisfação 

nunca antes experimentada. Intensifiquei a busca por outros resultados, 

direcionando meu caminho na busca da síntese no meu processo criativo. “As 

representações de ordem abstrata formam apenas uma única classe, a dos 

conceitos, apanágio exclusivo do homem neste mundo.” (SCHOPENHAUER, 2001 

p.12).  

Vale ressaltar que vários fatores contribuíram para tais respostas, como a 

experiência em sala de aula como professor, a criação de marcas para propaganda 

e o desenvolvimento de projetos artísticos.  
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A partir de 1995, os modelos começaram a ser construídos e passei a 

considera-los como esculturas. Essas esculturas são apresentadas em espaços 

acadêmicos, em alguns momentos são usadas como modelos para testes e 

exercícios de desenho, em outros elas convivem nos espaços internos e externos da 

Escola de Belas Artes. Durante a conclusão deste doutorado algumas delas, pela 

primeira, vez ocuparam o espaço expositivo de uma galeria de arte.  As experiências 

adquiridas por participar de inúmeros testes de habilidades específicas na EBA, 

aliado ao senso estético, ativo e questionador de artista, me levou a refletir sobre 

alguns aspectos importantes para criação de novas obras e me fez chegar à 

seguinte conclusão: cada escultura deveria possuir seis faces sendo quatro 

perpendiculares ao chão e duas paralelas horizontais (superior e inferior) que 

estariam ligadas às primeiras pelas suas arestas. Cada obra deveria ter a dimensão 

de 50 cm tanto na altura quanto na largura. Um exercício para a percepção 

encerrado num cubo. 

Essa é uma proposta que começa com o desenho como ideia e vai sendo 

amadurecida como projeto até chegar à sua conclusão. A ideia em forma de 

escultura funciona como objeto artístico diante de um público de fruidores 

(estudantes, observadores e desenhadores), podendo alcançar múltiplas 

interpretações. O público que observa ativamente a obra ao tentar reproduzi-la por 

meio do desenho, percebe as dificuldades de registrar no bidimensional aquela 

experiência tridimensional, deixando grafada a sua forma de percebê-la. Esses 

desenhistas devem ficar atentos às armadilhas para percepção, contidas na obra; 

além daquelas presentes nos mecanismos perceptivos individuais. É muito comum o 

observador não perceber as proporções gerais do modelo e exagerar, para mais ou 

para menos, na altura ou na largura total, por exemplo. O mesmo pode acontecer 

com as proporções internas, ou seja, durante o processo de reprodução, o 

desenhista se confunde na captação dos tamanhos das partes que compõem o 

modelo.  

A variação da aparência do modelo provocada pelas várias posições do 

observador pode dificultar ainda mais a percepção fiel do mesmo. A proporção, a 

configuração e a perspectiva são elementos fundamentais para realizar um desenho 

semelhante ao modelo. Contudo, existem resultados surpreendentes, seja pela 

representação fiel à realidade apresentada seja pelos distanciamentos à fidelidade, 
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provocados por vários fatores inerentes a cada indivíduo. Escolhemos uma 

sequência de seis desenhos com interpretações que se afastam da imagem vista 

dos objetos, demonstrando as relações que as pessoas fazem ao tentar representar 

o que vê.  

                      

                      

        

FIGURA 58: Desenhos de autores desconhecidos 63 

                                                           
63 Acervo do artista 
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4.3 DESENHAR – PROCESSO RIZOMÁTICO 

 

O artista necessita de exercício para desempenhar com eficiência sua função. 

“Desenhar é uma atividade psicomotora que envolve a mente e o corpo, depende de 

aquecimento, assim como fazem os esportistas” (NASCIMENTO; NEVES, 2010, 

p.121). Desse modo, é fundamental estar em atividade constante, sempre 

rabiscando, desenhado, para obter o máximo de “esquentamento” necessário para a 

fluidez das ideias. Sabemos, contudo, que as regras para exercitar e praticar o 

desenho exigem ações intelectuais, físicas e materiais. Segundo Nascimento e 

Neves (2010, p.120) “Todo desenho pode passar por uma série de transformações, 

desde sua idealização até sua concretização”. Essas transformações podem ocorrer 

em momentos variados e se diferenciar de acordo com vários fatores, onde a 

percepção conduz as decisões e ações durante o ato de desenhar.  

O processo construtivo de um desenho requer sucessivos esboços, com início 

no simples rabisco da ideia e a partir daí, ele vai percorrer caminhos a serem 

constantemente redesenhados durante o desenvolvimento, podendo chegar a 

mudanças significativas até a sua conclusão.  

A ação criadora, desta forma, residiria em um processo de constante 

construção e reconstrução. Reale e Antiseri (2005) alegam que, esse “Talvez esse, 

seja um processo rizomático, no sentido que se move, se abre em todas as 

direções. Talvez seja um processo de formatividade, no sentido da experiência 

estética em consonância com a ideia de experiência e reflexão”. 

As transformações podem decorrer em função de mudanças na ideia original, 

ou falhas do projeto da estrutura, destacar melhor ângulo ou incluir algum reforço no 

traçado, com o fim de melhorar a visualização do objeto. Os esboços produzem 

resultados provisórios, efêmeros, transitórios e podem ser desenvolvidos em 

processos relativamente grosseiros, sem detalhes.  “São as coisas mais comuns que 

nos revelam as formas simples através das quais podemos alcançar esta condição 

mais elevada e significativa do ser, onde se encontra todo esplendor da arte” 

(CARRÉ, 1893 apud JUNG, 2000, p.93). (Figura 59) 
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FIGURA 59: Esboços de Armadilha 64 

 
 
 

O desenho geométrico exige destreza e compreensão de regras matemáticas. 

É importante destacar que o ato de desenhar está vinculado à percepção e 

comunicação, atividades muito comuns, praticadas pelo ser humano. Por ser uma 

atividade não verbal, está fortemente conectado com a imaginação. Assim, é comum 

escutar esta expressão que contém um alto grau de ironia e desafio: - Entendeu ou 

quer que desenhe? 65 

Dada a importância do desenho, a frase chama atenção porque nela, admite-

se que ele, o desenho, pode ser mais claro como meio de comunicação do que a 

própria linguagem verbal, ao deixar implícito na forma configurada a materialidade 

do objeto. Na comunicação verbal podem existir falhas capazes de gerar 

incompreensões, palavras mal colocadas no contexto. Assim, fazem parte dessa 

percepção fatores condicionantes como os pessoais, culturais, sociais, religiosos e 

outros, que levam cada indivíduo a perceber de uma forma única e pessoal os 

objetos e o mundo. 

 

 

                                                           
64 Acervo do artista 
65 Grifos nossos 
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4.4 O DESENHO QUE ME SERVE  

 

Muito mais que resultados gráficos, minha aproximação do desenho 

geométrico veio através da representação e percepção do mundo e das múltiplas 

significações que podemos apreender a partir de um objeto ou cena e das minhas 

pesquisas sobre material de outros artistas com o mesmo interesse. Segundo 

Sandra Rey (2002, p.02):  

A realização da pesquisa não apenas coloca o artista como produtor 
de objetos que lançam sua candidatura ao mundo dos valores 
artísticos, mas pressupõe que ao produzi-los, o faz de tal modo que 
esses objetos são oriundos de um questionamento, delimitando um 
ponto de vista particular, propondo uma reflexão sobre aspectos da 
própria arte e da cultura. Para a pesquisa, muito mais importante que 
achar respostas é saber colocar questões. 

 

A partir deste eixo de considerações podemos refletir sobre as metodologias 

aplicadas a uma investigação em arte, na qual, o indivíduo cria métodos, 

procedimentos e estratégias próprias para inventar. Assim, ao criar objetos 

esculturais geométricos, utilizando elementos tão simples como o ponto, a linha e o 

volume proponho uma prática do olhar a partir de estruturas formais bidimensionais 

e tridimensionais.  

Em percepção visual, o ponto é entendido como partida inicial, a linha como 

deslocamento do ponto que dá formato à dimensão e o volume como resultado 

deste deslocamento. No prefácio do livro Ponto e Linha sobre Plano (2001), 

Kandinsky enfatiza a importância do “[…] Ponto-Linha-Plano, elementos 

fundamentais da forma: o ponto, elemento a partir do qual decorrem todas as outras 

formas, e a linha [...] em relação com uma superfície material, ou seja, com o plano”. 

Nesse contexto, pode-se entender que são as coisas mais comuns que nos revelam 

formas de descomplexificar o que a principio parece complicado e inacessível.   

O desenho geométrico é uma concretização gráfica do entendimento que, 

enquanto produto expressivo, se estende aos domínios práticos da leveza ou dureza 

do traço, o gesto ou intensidade dos contrastes.  
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Segundo Battaglini (2007 p.111) “O desenho habita a fronteira entre a ideia e 

a realidade. [...] desenhar fica no limite entre o imaginar e o fazer, entre os 

pensamentos e os sentidos”. Durante o exercício das nossas atividades artísticas, 

procurei também deixar fluir a dimensão poiética própria do devaneio.  

 

O branco do papel é como a natureza, é o mundo do desenho, um 
espaço tão profundo e ilimitado que não precisa de justificação. Dele 
fazemos nascer as coisas e nele elas passam a viver. Vivem como 
presenças que se auto referenciam com mais naturalidade quanto 
maior for a nossa capacidade de conseguirmos dissolver a sua 
materialidade (RAMOS, 2002 p.248). 

 

Levando em consideração a memória, imagino situações e busco formar 

imagens com as quais interajo tanto no meu dia a dia quanto no exercício da minha 

profissão como professor. A imaginação tem um papel importante nesse processo e 

o artista imagina sua arte como forma de interação.  

Quando desenhamos estabelecemos nossas próprias regras, no sentido de 

obter um resultado o mais original possível. Geralmente tratamos o desenho como 

uma linguagem de comunicação que se enquadra no sistema de representação 

como uma produção que faz sentido. “A estrutura e o conceito da obra visual 

determinam quais os elementos que deverão estar presentes na composição, bem 

como a ênfase que será dada a cada um deles”. (DONDIS, 1991, p.51) 

Na subjetividade da percepção, a escolha pode ser consciente ou 

inconsciente para aquela pessoa que aparece como figura ou fundo. A figura 

depende do fundo sobre o qual aparece; o fundo serve como uma estrutura ou 

moldura em que a figura está enquadrada ou suspensa. De acordo com Arnheim 

(2004, p.219), “as inúmeras investigações do fenômeno figura-fundo destinaram-se, 

mormente para explorar as condições que determinam qual das formas se encontra 

na frente”. 

O olhar de busca ou a atitude de procura, como fundamento perceptivo da 

realidade interna do observador, relaciona-se com a importancia do exercício visual, 

que obriga olhar a imagem mais detalhadamente, de maneira que possa 

proporcionar, o diálogo necessário para analisar todos os aspectos do tema e 
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organizar no objeto observado a figura e o segundo plano contra o qual ela se 

destaca (o fundo), sem se deixar enganar.   

Protágoras (480-411 aC) Platão (428-348 aC) e Aristóteles (385-322 aC) 

foram pensadores da antiguidade que mais se destacaram explorando a ideia da 

percepção, na busca por compreender as relações entre o homem e o mundo.  

Protágoras (apud AGGIO, 2006 p.24) considerava que perceber era o mesmo que 

conhecer. “Tudo o que conheço é o que me parece, e verdadeiro é o que percebo.” 

Existem infinitas possibilidades de percepção no mundo e o objeto somente se torna 

existente a partir do momento que alguém o percebe. Platão discorda de Protágoras, 

afirmando que “perceber é receber na alma os objetos sensíveis através do corpo” 

(IDEM p.23).  

As etapas que relacionam homem e mundo são sentir, perceber e conhecer. 

Para Platão, a sensação não tem capacidade de discriminar o que percebe no 

corpo, isto é feito pelo raciocínio. O Sentir e o perceber são processos que estão há 

meio caminho para o conhecimento. Platão não iguala conhecer e perceber. Já 

Aristóteles, discorda de ambos defendendo a concepção de que conhecimento não 

é o mesmo que sensação, porém também não são completamente distintos. Para 

ele, ao haver o encontro do objeto a ser percebido com o sujeito que percebe, ocorre 

um fenômeno que coloca em atividade a faculdade perceptiva. (AGGIO, 2006 p.23) 

Pensadores de tempos mais recentes, também teorizaram sobre o assunto, 

como René Descartes (1596 – 1650) que aprofunda a teoria de Aristóteles 

caracterizando percepção como uma forma de sensação. Ele divide sensação em 

três graus: o primeiro se limita ao estímulo imediato dos órgãos corpóreos, 

consistindo apenas em uma reação perante uma ação e admite ser comum a todo 

animal seja humano ou não; o segundo grau está associado à consciência e à 

capacidade de identificar sensações como dor, calor, frio etc... (ROCHA 2004)  

Immanuel Kant (1724 – 1804) aprofunda ainda mais a diferença entre 

percepção e sensação, afirmando que sensações são identificadas e ganham 

sentido por meio de percepção. Segundo Kant (apud ROCHA, 2004) “quando 

percebemos o que chamamos de objeto, encontramos os estados mentais que 

parecem compostos de partes e pedaços” assim, são organizados de forma que 

tenham algum sentido tornando-se perceptível.  
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O filósofo alemão Edmund Husserl (1859 – 1938) toma como base a corrente 

filosófica da Fenomenologia e amplia a abordagem de Kant. Para Husserl (apud 

ROCHA, 2004) “aquilo que percebemos do mundo depende da forma como este 

algo é apreendido por cada um dos sujeitos no momento da percepção”. Ainda 

segundo Husserl, “as inúmeras percepções de um objeto, por diferentes sujeitos, 

são reais e verdadeiras, pois constituem consciência sobre o mesmo objeto, 

situação que implica em múltiplas relações e múltiplos significados”. 

Outros filósofos e pensadores do século XX ampliaram essa teoria, 

destacando-se um filósofo com influência em reflexões e referências, nas pesquisas 

no campo das artes cênicas, artes visuais e no ensino das artes. Trata-se de 

Merleau-Ponty (1908–1961), que em sua Tese de Doutorado Fenomenologia da 

Percepção (1945) sinaliza para as significações originárias, como uma trajetória em 

direção à compreensão humana: a consciência em presença de sua vida irrefletida. 

Aqui a percepção jamais poderia ser neutra, imparcial ou pura, sofre influências 

culturais e sociais e é sempre consciência perceptiva de algo. 

 

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo antes de sua 
apropriação intelectual e já que a percepção funda nossa ideia da 
verdade, nosso corpo, enquanto corpo cognoscente, é iniciação ao 
mistério do mundo e da razão. Graças ao corpo, espaço, tempo, 
motricidade, sexualidade, linguagem, visão, emoção, pensamento e 
liberdade surgem na trama dos acontecimentos corporais e 
destituem a consciência reflexiva de seu papel constituinte soberano 
ou do insensato, projeto de posse intelectual do mundo. (MERLEAU-
PONTY, 1999, p.322) 

 

Essas reflexões resumem os principais processos da interpretação do homem 

frente a eventos sensoriais, registro e recuperação eficiente da memória, a 

habilidade para manipular esquemas, imagens, símbolos e conceitos onde, 

raciocinar é a aquisição de conhecimentos e crenças a respeito do ambiente 

circundante. Nesse contexto, qualquer ato perceptivo possui dois elementos 

principais: a imanência (primeira imagem, impressão) e a transcendência (a imagem 

examinada e observada) e em toda percepção tem-se o paradoxo desses dois 

elementos. Enquanto desenhamos vamos criando diálogos e conexões que levam 

do devaneio à fruição. No meu processo criativo estabeleço as diretrizes que vão 

permitir ao contemplador da obra, detectar o exterior e interior dos objetos, através 
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de janelas, no sentido de levar o observador a perceber, entender e elaborar; 

decifrar ou reconhecer a mensagem sensorial que estou pretendendo enviar. 

A percepção nessa visão pressupõe que ela é função do pensamento. O 

contemplador, frente à obra, sempre tende a buscar referencial em algo orgânico ou 

que a ele se assemelhe. Wundt (1832 – 1920 apud MOURA, 2008) declarava que 

“Por meio da análise dos fenômenos culturais, manifestam-se os processos 

superiores da vida mental – como o pensamento, a imaginação, etc”.  Perceber a 

realidade é pensar acerca dessa mesma realidade e adquirir condições para propor 

uma nova realidade. 

Nesse sentido é importante conhecer a diferença entre percepção, sensação 

e detecção. Sentir ou captar é detectar de modo imediato através dos sensores ou 

captadores. Perceber é decifrar, entender, interpretar aquilo que é sentido ou 

captado. (AGGIO, 2006, p.23). Psicólogos começaram a determinar rigorosamente 

as condições físicas e a estrutura (neuromusculares) próprias a cada sensação. As 

contribuições mais conhecidas desses conceitos estão no livro Princípios da 

Psicologia Fisiológica, que descreve a investigação da experiência imediata da 

consciência (incluindo sensações, sentimentos, volições, percepções). Nele, o 

fundador da moderna psicologia experimental Wundt (apud MOURA, 2008) 

argumenta que: [...] “toda sensação vem acompanhada, invariavelmente, de uma 

tonalidade afetiva, agradável ou desagradável, o que significa que os afetos são 

fenômenos tão elementares do psiquismo quanto às próprias sensações”.   

Deleuze e Guattari (1992 p.216) complementam: 

 

Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações. [...] E o 
sorriso sobre a tela é somente feito de cores, de traços, de sombra e 
de luz. Se a semelhança pode impregnar a obra de arte, é porque a 
sensação só remete a seu material [...] o sorriso do óleo, o gesto de 
terra cozida, o élan de metal, o acocorado de pedra romana e o 
elevado de pedra gótica. E o material é tão diverso em cada caso (o 
suporte da tela, o agente do pincel, ou da brocha, a cor no tubo), que 
é difícil dizer onde acaba e onde começa a sensação, de fato; a 
preparação da tela e o traço do pelo do pincel fazem evidentemente 
parte da sensação.  

 

Como fenômeno do conhecimento a sensação tem características próprias. 

São elas: consciência (é sempre um fenômeno subjetivo); modalidade (diversificam 

segundo o grau dos sentidos); qualidade (diversidade dentro de uma modalidade); 
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intensidade (força da sensação: mais fraca ou mais forte); e, por último estado de 

duração (que é a propriedade que a sensação tem de se demorar na consciência 

sob a forma de imagem). (MOURA, 2008)  

À luz da psicologia sempre associo esses fenômenos complexos, tais como: a 

percepção, a lembrança, a ideia e o juízo de valor, e as leis da Gestalt, entre outros, 

todos como parceiros do ato criativo. 

Ao desenvolver uma obra, a sensação chega a atingir meu corpo material, 

onde tento detectar e interpretar sinais que normalmente se originam em eventos 

externos. A sala de aula e até penetrar no ambiente da escola me trazem a 

sensação de pertencimento e indícios dos caminhos que quero seguir. A partir 

daí a mente se abre e as ideias fluem. A natureza ativa e criativa da percepção 

explica o fato de que em diferentes estados, o mesmo sistema perceptivo, 

perceberá, de modo diferente, o mesmo objeto. O contato com os alunos me chama 

a atenção para formas diferentes de ver. Esse fenômeno acrescenta valor ao 

desenvolvimento do projeto das armadilhas para a percepção que, quando incluídas 

na obra, são capazes de produzir resultados imprevisíveis.  

Em 1955, Vasarely (apud RICKEY 2002, p.161) publicou Manifesto Amarelo, 

em que se voltou para os ensinamentos de seu treinamento na Bauhaus, para 

delinear o conceito de cinética de plástico. Vasarely (1973) assim conceituou esse 

tipo de ardil criado para enganar o olhar: Ao adotar esse tipo de artificio nos meus 

projetos, busco encontrar nos alunos um feedback , uma reação, que comprove sua 

validade, que comprove, a reação frente à percepção. 

 

A natureza da arte. O criador, então? Ela é independente do 
criador, pela autoposição do criador, que se conserva em si. O 
que se conserva, as coisas ou a obra de arte, é um bloco de 
sensações, isto é, um composto de perceptos e afetos. Os 
perceptos não são mais percepções, são independentes do 
estado daqueles que os experimentam; os afetos não são mais 
sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que 
são aptos, são seres que valem por si mesmos e excedem 
qualquer momento vivido. Existem na ausência do homem, 
podemos dizer, porque o homem, tal como ele fixado na pedra, 
sobre tela ou ao longo das palavras ele é próprio um composto 
de perceptos e afetos. A obra de arte é um ser de sensação, e 
nada mais: ela existe em si (DELEUZE; GUATARI, 2010, p. 213). 
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Assim, foi que me interessei pelo estudo de alguns elementos da filosofia e 

psicologia como base para investigações no campo da Gestalt, no objetivo de 

entender alguns princípios e aplicá-los na prática.  

Segundo os gestaltistas Wertheimer: Kurt Koffka (1886-1941); Kurt Lewin 

(1890-1947); Wolfgang Köhler (1887-1967), (apud BOOCK et al 2001, p.59): a 

percepção apresenta as seguintes propriedades ou características: 

 

a) A forma prevalece sobre os elementos. O conjunto é que dá a significação, 

isto é, só ele como um todo é que tem sentido consciente, Elementos 

diversos dão a mesma impressão quando contidos numa forma, e 

inversamente, elementos idênticos assumem diversas significações, 

quando fazem parte de formas ou estruturas diversas. Assim, um triângulo 

é sempre triângulo, esteja cheio ou vazio, composto de linhas ou pontos;  

b) A figura sobrepõe-se ao fundo. No campo perceptivo, o contorno é 

apreendido com mais nitidez que o espaço não limitado por contorno; 

c) A passagem de uma forma para outra é sempre brusca. Enquanto os 

elementos não entram num contorno definido, a percepção não se impõe à 

consciência; 

d) A tendência da percepção é para as formas fortes. Há formas fortes e 

fracas. O círculo (esfera), o quadrado (cubo), o triangulo (pirâmide) as 

formas geometricamente regulares, simétricas se impõem à consciência 

muito mais nitidamente que as formas irregulares, abertas e sem 

contornos.  

 

O entendimento que brotou desses fundamentos me levou a aplicar alguns 

em sala de aula e durante meu exercício de produção. Bell (apud DEMPSTER, 

2006, 17) comenta que a obra de arte precisa estar "organizada e combinada de 

acordo com certas leis, desconhecidas e misteriosas, que causem em nós uma 

emoção estética”. Para mim essa emoção surge a partir da ideia e da busca de 

como fazer o contemplador da obra ter uma experiência estética e reconhecer esse 

objeto estético mesmo que ele contenha armadilhas para a percepção.  

A seguir demonstraremos uma sequência de estudos para essas esculturas, 

exercícios presentes no meu caderno de artista. Esses esboços constituem a 
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gênese da criação das esculturas, reunindo pensamentos e estratégias elaboradas 

na imaginação.  

 

 
FIGURA 60: Estudo de Armadilha 66 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Estudos do artista 
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FIGURA 61: Estudo de Armadilha67 

                                                           
67 Idem 



87 

 

 

 

FIGURA 62: Estudo de Armadilha 68 

                                                           
68

 Idem 
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FIGURA 63: Estudo de Armadilha 69 

                                                           
69 Idem 
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FIGURA 64: Estudo de Armadilha 70 

                                                           
70

 Idem 
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FIGURA 65: Estudo de Armadilha 71 

                                                           
71

 Idem 
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FIGURA 66: Estudo de Armadilha 72 

                                                           
72

 Idem 
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FIGURA 67: Estudo de Armadilha 73 

                                                           
73

 Idem 
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FIGURA 68: Estudo de Armadilha 74 

                                                           
74

 Idem 
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FIGURA 69: Estudo de Armadilha 75 

                                                           
75

 Idem 
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FIGURA 70: Estudo de Armadilha 76 

                                                           
76

 Idem 
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FIGURA 71: Estudo de Armadilha 77 

 

 

Desses e outros estudos foram confeccionadas as obras. Para tanto, usei 

lâminas de madeira tipo compensado de 1,5 cm de espessura, pintadas na cor 

branca, pois o contraste entre os cheios e vazios dos cortes e formas geométricas 

podem ser explorados pela luz e sombra. 

                                                           
77

 Idem 
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As dimensões das esculturas foram calculadas em função dos tamanhos das 

salas onde as mesmas são expostas; assim, estamos promovendo um, conforto 

visual para que cada observador (desenhista) perceba a forma sem aberração, (má 

formação da imagem no olho). Para isso, mantemos uma distância mínima igual a 

duas vezes e meia ao tamanho do modelo.  

O posicionamento das esculturas se dá no centro do espaço expositivo, ao 

redor do qual os desenhistas, candidatos a estudantes da Escola de Belas Artes, 

podem observar as dinâmicas formais dos objetos e desenhar a imagem de acordo 

com os princípios que norteiam o Desenho de Observação.  

Assim foi feito, durante vinte anos. Uma sobreposição entre o artista e o 

professor para criar vinte esculturas, produzindo uma por ano. Certamente, muitas 

ficaram entre um rascunho e outro, à espera de uma decisão. Decidir entre um 

resultado ou outro está associado à nossa intuição, alimentada pelas leis da 

natureza e aquelas criadas por nós: a luz e a sombra, a perspectiva, a Gestalt, entre 

tantas outras que nos acompanham. A abstração geométrica, que conduz meu 

processo criativo, tornou-se uma aliada para construir uma poiética e metodologias 

capazes de estimular aqueles que querem seguir a carreira de artista. Pois, 

 

A abstração é uma linguagem não objetiva, no sentido de que rompe 
com a praxe da representação das coisas do mundo analógico, mas 
dialeticamente procura o objetivo, pois é articulada segundo o 
pensamento e a vontade de dar forma, função primordial do processo 
de criação artística. (LOPES, 2010, p.15) 

   

Estimulado pela vontade de criar formas que considero como “armadilhas 

para percepção”, aqui apresento imagens das 20 esculturas produzidas. Uma 

investigação que tem início no desenho (materialização de uma ideia) e alcança o 

espaço tridimensional, tornando-se estímulo para novas fruições, seja pela 

observação, contemplação seja pela interpretação gráfica e fotográfica, entre outras 

que surjam da imaginação daqueles que entram em contato com elas.  
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FIGURA 72: Armadilha para percepção 78 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 73: Armadilha para percepção 79 

Escultura em madeira 

                                                           
78

 Autoria Onias Camardelli 
79 Idem 
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FIGURA 74: Armadilha para percepção 80 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 75: Armadilha para percepção 81 

Escultura em madeira 

                                                           
80 Idem 
81

 Idem 
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FIGURA 76: Armadilha para percepção 82 

Escultura em madeira 
 

   
FIGURA 77: Armadilha para percepção 83 

Escultura em madeira 

                                                           
82

 Idem 
83

 Idem 
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FIGURA 78: Armadilha para percepção 84  

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 79: Armadilha para percepção 85 

Escultura em madeira 

                                                           
84

 Idem 
85

 Idem 
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FIGURA 80: Armadilha para percepção 86 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 81: Armadilha para percepção 87 

Escultura em madeira 

                                                           
86 Idem 
87

 Idem 
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FIGURA 82: Armadilha para percepção 88 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 83: Armadilha para percepção 89 

Escultura em madeira 

                                                           
88

 Idem 
89

 Idem 
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FIGURA 84: Armadilha para percepção 90 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 85: Armadilha para percepção 91 

Escultura em madeira 

                                                           
90

 Idem 
91

 Idem 
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FIGURA 86: Armadilha para percepção 92 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 87: Armadilha para percepção 93 

Escultura em madeira 

                                                           
92

 Idem 
93

 Idem 



106 

 

 
FIGURA 88: Armadilha para percepção 94 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 89: Armadilha para percepção 95 

Escultura em madeira 

                                                           
94

 Idem 
95

 Idem 
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FIGURA 90: Armadilha para percepção 96 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 91: Armadilha para percepção 97 

Escultura em madeira 

                                                           
96

 Idem 
97

 Idem 
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FIGURA 92: Armadilha para percepção 98 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 93: Armadilha para percepção 99 

Escultura em madeira 

                                                           
98

 Idem 
99

 Idem 
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FIGURA 94: Armadilha para percepção 100 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 95: Armadilha para percepção 101 

Escultura em madeira 

                                                           
100

 Idem 
101

 Idem 
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FIGURA 96: Armadilha para percepção 102 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 97: Armadilha para percepção 103  

Escultura em madeira 

                                                           
102

 Idem 
103

 Idem 
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FIGURA 98: Armadilha para percepção 104 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 99: Armadilha para percepção 105 

Escultura em madeira 

                                                           
104

 Idem 
105

 Idem 
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FIGURA 100: Armadilha para percepção 106 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 101: Armadilha para percepção 107 

Escultura em madeira 

                                                           
106

 Idem 
107

 Idem 
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FIGURA 102: Armadilha para percepção 108 

Escultura em madeira 
 

 
FIGURA 103: Armadilha para percepção 109 

Escultura em madeira 

                                                           
108

 Idem 
109

 Idem 
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5 DESENHOS DE UMA CABEÇA 

 

 

Este capítulo estuda as várias formas de construir uma cabeça humana que 

percorre desde os caminhos naturais até os formatos imaginados, estruturados pela 

mão do artista e que traduzem sua poiética. Assim, a produção da forma da cabeça, 

é analisada nas suas diversas etapas que envolvem um grande número de variáveis 

e condicionantes, dentre as quais as dimensões histórica, criativa e construtiva, 

destacando-se as imagens que mapeiam a fragmentação e que possibilitam sua 

geometrização.  

 

5.1 DIMENSÃO HISTORICA     

 

A abertura de inúmeras possibilidades, após vários movimentos da História da 

arte, finalmente desembocou numa nova configuração ou desconfiguração da figura 

humana, bem como uma representação dessacralizada dessa figura. A visão da 

estética mudou, os artistas mudaram suas abordagens e a ação de desenhar e 

pintar, passou a ser um processo mais criativo do que mera reproduções de técnicas 

e métodos.  

Paradigmas foram quebrados e a forma orgânica representativa cedeu lugar 

para um universo dos signos e dos conceitos.  

Hoje, trabalhamos com diversas descobertas advindas dos nossos 

antecessores, Cézanne, por exemplo, procurava reconstruir as formas da natureza, 

enxergando-as sob a perspectiva de cilindros, cones, esferas e cubos, utilizando um 

raciocínio analítico. Tal percepção gerou significativos avanços para o entendimento 

e recriação das formas observadas diretamente da natureza. Algo que me faz 

pensar e agir, durante minhas investidas artísticas. A imagem de uma natureza 

morta (Figura 104), contendo frutas e um crânio, as relações formais e conceituais 

parecem estar em diálogo.  
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                                    FIGURA 104: Natureza Morta com Crânio.  
                                    Paul Cezanne, 1898 110 

 

Ao procurar entender o processo criativo, permeado de dúvidas e escolhas, 

podemos lembrar uma frase dita por Pablo Picasso (GALASSI, 1998, p.24). “Se você 

sabe exatamente o que vai fazer, para que fazer?”.  

Assim, a pesquisa em artes pressupõe caminhos a serem constantemente 

redesenhados durante o desenvolvimento da pesquisa.  

Bachelard (apud, FONTES, 1998, p.24) afirma “Nós não sonhamos 

profundamente com objetos. Para sonhar profundamente é preciso sonhar com 

matérias”. Picasso, por sua vez, sonhava com matérias e em sua atitude 

voluntariosa abriu caminho, inicialmente para o cubismo analítico, e posteriormente 

para o cubismo sintético, apresentando ao mundo imagens fragmentadas de figuras 

e objetos. Sua influência pela arte africana, em especial atenção para as máscaras, 

possibilitou a ele apresentar uma nova maneira de representar o retrato (Figura 

105).  

                                                           
110 Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/GrupoGeneroFurnas/Publico/LeiaMais.aspx? 
CD=C20119811827271 
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FIGURA 105: Cabeça de mulher. Pablo Picasso 111 

 

A visão poiética e dramática das mulheres em Picasso, embora 

reconhecíveis, imprimia uma realidade ousada, imposta pelos conceitos cubistas. Ao 

Caminhar nas minhas investigações percebi que haviam diferenças, pois, Picasso 

era cubista e o referencial prático e teórico que vinha trabalhando era construtivista. 

A vontade do artista se sobrepõe, e a Arte Contemporânea a partir de Marcel 

Duchamp (1887-1968) considera a plena liberdade de expressão, tornando-o 

independente das matrizes tradicionais da arte. Duchamp fazia parte do movimento 

Dadaista e elabora os ready-mades, que segundo o crítico e historiador de arte 

Giulio Carlo Argan (1992 apud, SEIXAS, 2010, p.17), “podem ser lidos como gesto 

gratuito, como ato de protesto dessacralizante contra o conceito 'sacro' da 'obra de 

arte', mas também como vontade de aceitar na esfera da arte qualquer objeto 'finito', 

desde que seja designado como 'arte' pelo artista".  

                                                           
111 Imagens do Google 
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Assim, a arte estava na ideia, na cabeça do artista. Em um gesto de ironia e 

dessacralização, ele compra uma reprodução do quadro de Leonardo Da Vinci e 

interfere acrescentando bigode à imagem (Figura 106). Este ato ultrapassa as regras 

de representação de uma cabeça e associa ideias contraditórias aos períodos em 

que os referidos artistas vivem. 

 

FIGURA 106: L.H.O.O.Q  
Marcel Duchamp112 

 

Duchamp criou estratégias e procedimentos específicos ao objetivo de 

satisfazer sua vontade de expressão como artista. Segundo Schopenhauer (2001, 

p.185), este tipo de arte tende “a conhecer unicamente nos objetos as relações 

estabelecidas pelo princípio da razão, isto é, a procurar as suas relações múltiplas 

consideradas sob as formas do tempo, do espaço e da causalidade”.  

 

As intervenções na história são ações e, portanto, o quadro também 
deve ser uma ação que se realiza; é um empreendimento que se 
assume e não se sabe como irá terminar. A chamada coerência 
estilística, pela qual todas as partes de uma obra de arte formam 
uma totalidade harmônica, é um preconceito a ser eliminado: a arte é 
realidade e vida, a realidade e a vida não são coerentes. Se as 
circunstâncias mudam enquanto o artista está compondo um quadro, 
o quadro há de registrar a mudança, há de terminar de uma maneira 
diferente de como se iniciara. (ARGAN,1992 p.424) 

                                                           
112 Disponível em: https://art200cuestacollege.wordpress.com/slides/feb-8/ 
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Contudo, os estudos de desenho de uma cabeça, desenvolvidos no período 

do renascimento, por exemplo, trouxe significativas descobertas para a 

representação dessa parte do corpo humano, promovendo a realização de retratos e 

autorretratos em toda a História da Arte. Seu principal agente foi Leonardo Da Vinci, 

onde podemos acompanhar em seus esboços e estudos sobre a anatomia humana 

e sua forma de representação.  

A primeira imagem, por exemplo, mostra uma representação do cérebro de 

acordo com as crenças da época, com três câmaras onde estariam localizadas as 

informações e a consciência. Enquanto a segunda imagem apresenta seus estudos 

para compor uma cena de batalha, na qual as expressões faciais são fundamentais 

para a carga dramática necessária ao objetivo do artista. 

Dessa maneira, seus estudos anatômicos e de expressões da figura humana 

(Figuras 107 e 108) atendem às necessidades científicas e artísticas. 

 

             

  FIGURA 107: Estudo de uma cabeça        FIGURA 108: Estudo para afresco 
  humana  (1485-90) 113                                        A batalha de Anghiari (1505) 114 

 

 

                                                           
113 Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2012/07/o-anatomista-leonardo-da-
vinci 
114 Idem 
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Frente a todo esse contexto, a quebra das regras acadêmicas me permitiu 

evoluir para um processo de geometrização da forma, que permitisse partindo de um 

padrão gráfico, chegar à forma natural tanto no espaço bidimensional quanto 

tridimensional. Essa metodologia me deu liberdade para a construção de objetos 

com referencial construtivista, baseado na materialidade da ideia, e que ao mesmo 

tempo conduzisse os estudantes ao entendimento das mais variadas posições e 

configurações do corpo humano, especialmente a cabeça.  

A obra construtivista é um produto desenhado e estruturado logicamente 

como uma equação matemática, projetada com instrumentos de precisão, podendo 

dar à forma plástica um caráter exato, estruturalmente construído como uma obra de 

engenharia. O rigor pretendido se faz necessário para expressar com fidelidade o 

que aparentemente é frio lógico e calculado. Assim, o olhar é capaz de perceber 

uma cabeça inserida em objetos ligeiramente esféricos.  

Associado a essa reflexão, e em comum acordo com a citação de WONG 

(200, p.41) “a forma não é apenas uma figura que é vista, mas um formato de 

tamanho, cor e textura definidos. (...) Assim, ponto, linha ou plano, quando visíveis, 

se tornam forma”, pus a estudar a possibilidade de usar os sólidos platônicos como 

modo de construção de uma estrutura para facilitar a representação de uma cabeça, 

em suas mais variadas posições.  

As formas sólidas esfera, cilindro, cone, pirâmide e prisma, do ponto de vista 

dos desenhos geométricos podem ser definidas, assim: 

 

a. A esfera pode ser definida como o sólido gerado pela rotação de um 

semicírculo em torno de seu diâmetro; 

b. O cilindro é o sólido resultante do deslocamento de um círculo ao longo de um 

eixo que passa perpendicularmente por seu centro ou também pode ser 

definido como o sólido obtido pela rotação de um retângulo em torno de um 

de seus lados; 

c. O cone é o sólido obtido pela rotação de um triângulo retângulo em torno de 

um dos catetos, ou o sólido resultante do deslocamento de um círculo ao 

longo de um eixo que passa perpendicularmente por seu centro e tendo seu 
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diâmetro constantemente reduzido até chegar a zero – resultando no vértice 

do cone; 

d. A pirâmide é um poliedro cuja base é um polígono qualquer e as faces laterais 

são triângulos que concorrem num ponto chamado vértice da pirâmide; 

e. O prisma é o poliedro formado por duas faces poligonais iguais, chamadas 

bases e situadas em planos paralelos, e por faces laterais que são 

paralelogramos que têm um lado em comum com cada uma das bases eixo 

que passa perpendicularmente por seu centro. 

 

As formas de construir o desenho de uma cabeça, segundo conceitos 

construtivistas, percorrem os caminhos que levaram à geometrização, com gênese 

na evolução do abstracionismo. As composições se articulam com base em 

elementos mínimos: o ponto, a linha e o volume. Ao iniciar meu projeto, lembrei do 

escultor e pintor Naum Gabo (1890-1977) que fez parte da vanguarda russa. Ele 

tinha uma visão muito próxima das nossas ambições quando alegava que por traz 

do caráter racional da obra, estava também um lado espiritual, sublime, que 

mostrava um conteúdo profundo, poético.  (Figura 109) 

 

 

 
                                 FIGURA 109: Cabeça nº 2. Naum Gabo 115 

                                                           
115

 Disponível: https://www.pinterest.com/pin/8725793000104741/.  
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Na visão de Gabo (apud ARGAN, 1992 p.325) “Atrás da sua versatilidade a 

obra conduz o fruidor a uma mudança de sentimentos e emoções, algo que varia de 

acordo com seu histórico/vivencial arquivado no subconsciente”. Gabo, foi um dos 

poucos construtivistas que produziu através do desenho além das estruturas 

abstratas, formas humanas e estruturas arquitetônicas. 

O matemático Andreas Speiser (1961) explica que o artista não é o criador da 

obra, mas, ele a descobre como os matemáticos, em um mundo interior ideal. Da 

obra escultórica de Gabo faziam parte representações icônicas da figura humana 

totalmente geometrizada e complexa, evidenciando no seu desenho o cálculo 

matemático, onde podemos observar a conquista de equilíbrio e harmonia entre 

linhas e ângulos, formados por placas de cobre, zinco, latão, madeira e celuloide. 

Minha aspiração era alcançar um patamar de equilíbrio entre o racional e o 

emocional, durante a elaboração de um desenho. Então dei início a muitas 

experimentações, esquematizando minha ideia e buscando formas para alcançar 

meu objetivo. O conhecimento da abstração geométrica é racional, com isso 

identifica os objetos pelo seu caráter formal, somado às propriedades que o artista 

imprime, mesmo que sejam estruturas ousadas, complexas ou fragmentadas.  

Nesse sentido, iniciei uma pesquisa para criar uma solução geométrica para 

representar, graficamente, a cabeça em todos os ângulos. Para tanto, seria 

necessário a utilização de instrumentos usados no desenho geométrico, com isso 

almejava alcançar o objetivo principal: dar suporte para os estudantes em suas 

atividades em sala de aula, atendendo aos requisitos para dominar o desenho, a 

percepção e a perspectiva. 

5.2 DIMENSÃO CRIATIVA DE UMA CABEÇA 

 

Como professor da disciplina Desenho III A (Modelo Vivo) pude observar, ao 

longo da minha experiência, a dificuldade que os estudantes têm para compreender 

e representar a cabeça humana em várias posições. Em vários grupos de trabalho, 

em que a finalidade era desenhar fielmente figuras humanas, tive a oportunidade de 

constatar uma considerável imprecisão em relação às proporções, características, 
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idades, sexo, movimento entre outras. Esse fato me chamou atenção e senti a 

necessidade investigar meios para superar essas dificuldades. 

O principal objetivo da pesquisa foi tornar o desenho do corpo humano 

(cabeça) uma tarefa mais rápida, acessível e consciente, não exigindo um grau 

elevado de habilidade e talento para o desenho. 

A necessidade de elaborar formas de desenhar a cabeça sobre várias 

perspectivas, no sentido de melhor orientar os estudantes, me levou a procurar 

meios que oferecessem um grau de exatidão satisfatório, para tornar possível 

representá-la através de métodos geométricos. O artista organiza seus projetos de 

forma bidimensional, pela volumetria e contraste no desenho, fazendo as relações de 

orientação espacial, cor, textura e tamanho. Ele consegue reproduzir uma percepção 

tridimensional num espaço plano, segundo os fins que pretende atingir.  Arnheim 

(1998) argumenta que a forma é a configuração visível do conteúdo. A percepção no 

campo bidimensional ocorre no âmbito visual, pela inclusão da perspectiva e 

contraste entre a figura, fundo e a inter-relação que existe entre os elementos.  

Essas propriedades visuais são: o contorno, o tamanho, a cor, a textura, a posição 

em relação a seu campo de visão, a orientação em relação ao seu plano de 

sustentação e a inércia visual. 

 A necessidade orgânica de o artista pesquisar, experimentar desde os 

primórdios da sua existência lhe serviu como força propulsora para novas investidas. 

Dessas vivências surgiu a pergunta: Será possível estruturar a cabeça de maneira 

lógica usando instrumento de precisão? A partir daí, comecei a pensar como 

descobrir uma maneira mais simplificada de traduzir aquela forma complexa que é a 

cabeça humana. 

A pesquisa se desenvolveu tranquilamente e de maneira informal, 

experimentava com meus estudantes, cada etapa dessa longa caminhada. As 

tentativas, os erros e os acertos foram acontecendo naturalmente, semestre após 

semestre, durante anos, até chegar ao estágio atual que considero satisfatório, mas 

continuo aberto à novas descobertas. 
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5.3 DIMENSÃO CONSTRUTIVA 

 

O trabalho com a geometrização (simplificação) das formas tem como base 

dois sólidos geométricos: a esfera e o cilindro.  A esfera, desfalcada de um quarto de 

seu corpo, representa o crânio (parte superior e posterior da cabeça); e o cilindro, na 

verdade meio cilindro, representará o rosto (face).   

Você começa com essa esfera maior, que é a base, e esse cilindro, e 
aqui gira trinta graus e depois mais trinta e mais trinta […], vai 
explicando, enquanto percorre o dedo sobre o papel com diversas 
formas desenhadas. Não se tratam de meras divagações 
geométricas, mas de um estudo complexo e arquitetônico da 
construção de uma imagem, com muitas formas e giros. O resultado 
deste estudo, especificamente, é uma cabeça perfeitamente 
desenhada, talvez o trabalho que mais chame atenção em sua 
exposição. (CAMARDELLI apud CALIMAN, 2014, p.1-3) 

 

Para chegar a construir uma cabeça parti do estudo da esfera e do cilindro, 

objetos simplificados, chegando às perspectivas da construção, extraídos dos 

conceitos matemáticos e do desenho geométrico. (Figura 110) 

 

                      

FIGURA 110:  Figuras geométricas básicas utilizadas na construção da cabeça 116 

 

 

É importante deixar claro que esta forma de estruturar a cabeça é apenas 

uma referência para que o desenhista possa, através do raciocínio lógico, construí-la 

                                                           
116 Acervo do artista 
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em várias posições; e concluir de uma maneira quase exata, comparando e 

calculando, se o trabalho está correto ou não, e o que fazer para corrigi-lo.  

Nos procedimentos adotados, procurei estimular nos estudantes a 

apreensão de processos de decodificação e ao mesmo tempo, encontrar formas de 

configurar e contextualizar os objetivos. Descomplexificando o que é complexo, esse 

método pretende extrapolar os limites do desenho a partir da simplificação da forma. 

Assim, a partir da fragmentação da cabeça, dividindo-a em partes num processo de 

construção, muitas coisas são possíveis de se fazer. 

Entre estudos e desenhos, encontrei e delimitei a melhor forma para 

representar minhas ideias, meu devaneio lógico. Percebi que as formas da natureza, 

quando em contraposição com as formas construídas pelo homem, são capazes de  

aproximações dialógicas. Um dos efeitos comuns das obras de arte é revelar novos 

aspectos do mundo exterior; assim, nos fazer ver outras relações que essas obras 

inauguram. Então, o sentido da reflexão está em admitir que o artista escapa das 

representações da natureza quando ele se torna, realmente, criador.  

As linguagens múltiplas que abordam o objeto de arte, o tornam um 

arquétipo e podem ser entendidas como formas de linguagem que extrapolam a 

comunicação verbal. A cabeça e o que ela contém, assume grande importância, 

como referencial de identidade e personalidade. Numa visão arquetípica, sua 

posição estratégica sugere uma cúpula, um templo, sede do cérebro, onde se criam 

os pensamentos. A face, um dos seus elementos mais importantes, se incube de 

externalizar sentimentos, ideias e emoções. 

 

Todo rosto humano é um hieróglifo que pode ser decifrado e cujo 
alfabeto em nós traz. A fisionomia diz mais de um homem do que as 
suas palavras. A fisionomia é um compêndio de tudo o que ocorre 
nos pensamentos ou ações de cada pessoa. A palavra não traduz 
mais do que o pensamento, enquanto o rosto espelha o pensamento 
da natureza (SCHOPENHAUER, 2001, p.325) 

 

Observando do ponto de vista geométrico, a cabeça tende à frieza, a falta de 

expressividade; contudo, considero que contém um grau de simbologia e mítica, 

equivalente aos signos arquétipos. Quem contempla, tende a perceber movimentos 

imperceptíveis pela simples inquietação do olhar e ir mais além. 
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Acredito que essas investigações não são processos meramente didáticos, 

eles provocam nossa percepção a atuar sobre o entendimento da realidade, 

alcançando níveis de interpretação atuantes em muitos modos de apresentação 

como: desenho, pintura, escultura, fotografia elaboração de máscaras, caricaturas, 

histórias em quadrinhos, até chegar aos mangás japoneses, segmentos que 

merecem estudo pelo preciosismo encontrado nas suas linhas e formatos, 

principalmente na expressividade da face. 

Na minha pesquisa a construção geométrica da cabeça se baseia nas 

divisões dos diâmetros vertical e horizontal da esfera, que nos dão inicialmente a 

posição e tamanho dos olhos e da boca. Em seguida alongaremos a metade inferior 

da esfera, dividindo-a em seis partes iguais para construir a face; nela através de 

referências (medidas) determinadas no diâmetro horizontal definiremos os olhos, 

nariz, boca e orelhas. Para melhor entendimento, os desenhos são realizados em 

perspectiva isométrica e colocados lado a lado sequencialmente formando o “mapa 

das cabeças”. Uma espécie de sequência em partes, que permite entender passo a 

passo, os procedimentos necessários para construção do desenho de uma cabeça 

em várias posições.  
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Mapa das cabeças nº1 

 
FIGURA 111 117 

 

 

                                                           
117 Acervo do artista 
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Mapa das cabeças nº2 

 
FIGURA 112 118 

 

                                                           
118 Idem 
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Mapa das cabeças nº3 

 
FIGURA 113 119 

 
                                                           
119 Idem 
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Mapa das cabeças nº 4 

 
FIGURA 114 120 

 

                                                           
120 Idem 
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Mapa das cabeças nº5 

 
FIGURA 115 121 

 

                                                           
121

 Idem 
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Mapa das cabeças nº6 

 
FIGURA 116 122 

 

 

                                                           
122

 Idem 
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O cartão (quadrado perfeito) situado na metade inferior do diâmetro vertical é 

responsável pelas mudanças nos seus formatos, adquiridas pelo nariz e orelhas 

quando a cabeça se desloca de 30 em 30 graus. Esses movimentos podem assumir  

uma direção vertical (para cima ou para baixo) ou horizontal (para direita ou para 

esquerda) ou as duas simultaneamente.(FIGURA 117) 

 

 

    

 
FIGURA 117: O Cartão se deforma de acordo com cada posição da cabeça123 

 
  

O uso do “mapa das cabeças” contribui para o entendimento dos movimentos 

possíveis que uma cabeça humana pode alcançar. Assim, após a estruturação e 

posicionamento do “modelo”, resultante da aplicação dos ensinamentos encontrados 

no mapa, chega o momento em que são acrescentadas as informações expressivas, 

definidas pela “pele gráfica”, constituída por sombreamentos que definem a textura e 

expressão da face e elementos constituintes de uma cabeça. (Figura 118) 

 

                                                           
123

 Acervo do Artista 
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FIGURA 118: Esboço de construção da cabeça  
Desenho lápis grafite124 

                                                           
124

 Idem 
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6  DIMENSÕES LÚDICAS TRIDIMENSIONAIS  

 

6.1 HISTORICIDADE 

 

Para muitos críticos, na década de 1920 a arte moderna era anárquica. 

Anarquia significava comunismo e a mutilação das aparências naturais. Até o 

surgimento do construtivismo nenhum movimento na evolução da arte moderna 

tinha sido uma expressão tão completa com uso do desenho geométrico. Alexander 

Rodchenko (1915) (Figura 119) executou seus desenhos usando apenas régua e 

compasso num estilo notadamente construtivista. Para esses artistas, as formas 

geométricas possuem áreas uniformes de cores puras e uma aura de ordem 

racional, era a ordem que eles queriam impor à sociedade. Alexei Gan (apud 

MÓNICA, 2004) comenta que na época, os artistas afirmavam que não queriam 

fazer projetos abstratos, mas tomar problemas concretos como ponto de partida de 

suas ideias. Assim, materiais como: metal, vidro, papelão, madeira, acrílico, plástico, 

dentre outros, foram agregados à obra de arte e Vladimir Tatlin (1919) cria o 

"Monumento à III Internacional" em que aplica esses princípios. (Figura 120) 

                          
FIGURA 119. Spatial Construction no. 12.                                    FIGURA 120: Monumento à III  
Alexander Rodchenko125                                                                 Internacional. Tatlin 1920 126    

 

                                                           
125 http://www.moma.org 
126 Idem 
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A obra “Signum Crucis”, desenvolvida durante meu mestrado em artes 

visuais, parte de conceitos estruturados logicamente, como uma equação 

matemática, projetada com instrumentos para desenho como assim o fez 

Rodchenko, dando à forma plástica um caráter exato, estruturalmente construído 

como uma verdadeira obra de engenharia. Esses critérios foram extensivos também 

à confecção tridimensional dos objetos, pois desde a escolha do material até a 

maneira como o mesmo foi construído, a intenção era manter esses critérios.  

O rigor pretendido se fez necessário para expressar com fidelidade o que 

aparentemente é frio, lógico e calculado. Cada movimento foi criado para chamar a 

atenção para certos aspectos específicos, como a funcionalidade, princípios básicos 

do construtivismo e criadas a partir de um processo, 

 Os caminhos artísticos trilhados por mim para alcançar os objetivos se 

alternaram se misturaram e, por muitas vezes, se fundiram na busca por uma melhor 

forma de expressão plástica. Essa necessidade orgânica do artista em pesquisar e 

experimentar serviu como força propulsora para novas investidas.  

Nesse contexto, o Professor de Desenho e Expressão Tridimensional passou 

a influenciar o artista e as formas geométricas se tornaram lúdicas, como num jogo 

ingênuo de criança em busca de algo desconhecido e mágico. Repetiram-se de 

modo progressivamente criativo, como nos “Bichos” de Lygia Clark, atingindo, após 

várias tentativas, uma estética final. Assim, os objetos promoviam a manipulação 

entre suas formas e a interação com o observador. 

Em meu desenho, as peças foram construídas a partir de uma abordagem 

geometricamente abstrata, primando pela simplificação das formas, aliado a um forte 

conteúdo simbólico de caráter religioso, pois o símbolo da cruz foi o elemento 

escolhido para desenvolver o projeto. São formas sistematizadas tanto técnica 

quanto filosoficamente a partir de continuas observações e experimentações.  

O simbolismo contempla uma série de elementos que habitam o universo, 

tanto os naturais quanto os fabricados pelo homem. Com uma propensão para criar 

signos, tudo que passa pela mão humana pode ser significado ou ressignificado e 

assumir uma importância psicológica, tanto na religião quanto nas artes visuais. 

Desde a antiguidade, práticas antropomórficas já denunciavam essa tendência. A 
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pedra, o animal, o círculo, cada um destes símbolos detém uma significação 

psicológica que vem se mantendo constante até os nossos dias.  

Ainda sobre simbologia, Kandinsky (apud JUNG, 2000127) escreveu: “Tudo 

que está morto palpita. Não apenas o que pertence à poesia, às estrelas, à lua, aos 

bosques e às flores, mas também um simples botão branco de calça a cintilar na 

lama da rua [...] tudo possui uma alma secreta que se cala mais do que fala”.  

Assim, percebemos que todas as formas de representação das igrejas, do 

esotérico, contém forte significância. A cruz instrumento de suplicio, formado por 

duas peças de madeira que se cruzam uma sobre a outra, por exemplo, representa 

o signo do cristianismo.  Como ícone da heráldica, as sobreposições variam em 

suas formas, dimensões e atributos: Cruz gamada, que tem os braços iguais, com as 

extremidades em ângulo reto; Cruz grega, a que tem os braços iguais; Cruz latina, a 

que tem um braço maior que os outros três; Cruz de Lorena, cruz com dois braços 

transversais; Cruz de Malta, com quatro braços iguais, alargados nas extremidades; 

Cruz Vermelha, Cruz grega de cor vermelha sobre o fundo branco; Cruz de Santo 

André, em forma de X; Cruz de Santo Antônio, em forma de T.128 (Figura  121) 

 

 

                           FIGURA 121: Símbolos arquétipos religiosos 129 

 

                                                           
127 Disponível em: http://feliperuido.blogspot.com.br/2010/05/alma-secreta-das-coisas.html 
128 Disponível em: https://podersecreto.wordpress.com/2013/11/08/o-maconica-esuadro-compasso-
decodificado/comment-page-1/. Acesso: 15 jun 2015 
129 Dicionário Prático Ilustrado. Porto, Portugal: Livraria Chardron. 4ª edição. 1935 

 



137 

 

Como alquimistas, os artistas dão forma à suas composições, misturando 

cores, recortando o papel, configurando os objetos tridimensionais e provavelmente 

não se dão conta disso, afinal estão preocupados com seus delírios, seus 

devaneios.  

Mesclo profanamente os símbolos da cristandade com seus aspectos 
irregulares estilizando e transformando em objetos estéticos e 
emblemáticos. Daí o título “Signum Crucis”, do latim que significa 
sinal da cruz, ou melhor, adaptando a um enfoque pessoal às várias 
significações ou interpretações que podem ser feitas em relação a 
este símbolo. O objeto tridimensional é interpretado de maneira 
subjetiva, tornando-se diverso do percebido. No processo, abstrai-se 
aparência existencial e evidencia-se o significado (CAMARDELLI, 
1999, p.74). 

 

Comungo com Paul Klee (apud NASCIMENTO 2010, p.50) quando ele 

comenta “O objeto expande-se além dos limites da sua aparência pelo 

conhecimento que temos de que ele significa mais do que o que vemos 

exteriormente com os nossos olhos”, pois a forma construída para “Signum Crucis” 

não se fecha numa única aparência, ela se renova a cada posicionamento e 

composição no espaço, ganhando novos significados.  

Em termos psicológicos, quando desenho formas, o processo é inconsciente, 

apesar da aparência racional, matemática. Esse processo alcança limites extremos 

porque trata de um mistério que se estabelece entre o Eu e o exterior, como se ele 

se projetasse como um enigma que adquire vida própria.  

 

6.2 DIMENSÃO CRIATIVA – SIGNUM CRUCIS  

 

O objeto plástico em questão foi concebido durante as aulas de escultura, 

ministradas pelo professor Juarez Paraíso, durante o Mestrado. O objetivo era  

atender ao programa da disciplina, quando seria apresentado um trabalho em três 

dimensões, realizado em qualquer técnica e sobre qualquer tema. Esse estímulo me 

fez alcançar uma resposta surpreendente para mim, um encontro com o objeto e sua 

significância, trânsito entre arte e vida. 

Os esboços, todos solucionados de forma geométrica, pareciam possuir, pela 

sua aparência estrutural, características construtivistas, e pela simplicidade e 
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economia, algumas características minimalistas. Depois de várias tentativas, e 

mesmo depois de já ter rejeitado o formato da cruz, retornei para a ideia inicial, com 

certo receio, pela excessiva simplicidade e até mesmo pela pouca originalidade 

apresentada.  

Resolvi interferir nessa figura mágica, fiz um corte no sentido longitudinal e a 

dividi em duas partes, sendo que uma seria côncava e a outra convexa, formando 

assim duas porções complementares de um todo. Ao invés de uma peça agora eram 

duas que funcionavam independentemente e muito melhor em conjunto. Surgiam 

então, outros conceitos, que inicialmente não faziam parte do símbolo escolhido, 

pois o encaixe, justaposição, sobreposição, rotação e translação das peças que 

compõe a “cruz” tornava-a dinâmica e passível de interpretações múltiplas. 

Aprofundando as investigações, e gradativamente surpreendido com as 

possibilidades apresentadas pelos desenhos, iniciei as investigações no campo 

tridimensional propriamente dito, utilizando de pequenos protótipos construídos em 

argila, para posterior realização, com rigoroso acabamento técnico, em papelão de 

sapateiro. 

A Cruz bipartida se apresentava como se fossem duas conchas abertas, 

partes do mesmo original. No seu interior formas abstratas geométricas com 

aparência complementares côncavo-convexa. Na medida em que, se colocava as 

metades uma em relação a outra, de maneira intencional, geravam, composições 

com soluções plásticas expressivas e contemporâneas, como se fossem verdadeiras 

coreografias. O efeito causado pelas várias possibilidades de leitura fez aumentar o 

interesse dos observadores em interpretar, opinar, e até mesmo modificar as 

composições. 

Durante o processo criativo, o momento crucial foi a divisão do objeto unitário 

em duas partes. Utilizar a cruz na sua forma original como atividade plástica, não era 

suficiente para as minhas pretensões. O corte foi dado em forma de curva, ou seja, 

uma banda da cruz seria côncava e a outra convexa. Gerando dois semi-objetos, 

que possuíam personalidades independentes, com valores próprios, mas 

complementares, e quando manuseados de maneira intencional gerariam um 

terceiro elemento, um terceiro resultado, como se fossem uno. 
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Retornando às várias possibilidades de leitura da obra, as duas peças  

apresentam em cada uma, características sutilmente diferentes. Constatamos que o 

primeiro grupo de composições geraria, aproximadamente, duas dezenas de 

resultados interessantes. O segundo, a mesma quantidade. Finalmente, a mistura de 

uma parte de um grupo com a parte do outro, reunindo somente composições de 

côncavos e o mesmo de convexos, sem mencionar a duplicação resultaria em novos 

grupos. Essa multiplicidade de resultados demonstrou ser outra qualidade da obra, 

que se manifesta ludicamente com interferência direta do observador, criando 

significados além do óbvio.  

A liberdade dada ao fruidor ao participar ativamente da reconstrução da obra 

de arte é um dos principais objetivos do trabalho. “Acontece uma espécie de corpo a 

corpo entre duas entidades vivas. Acontece na realidade um diálogo em que a obra 

tem respostas próprias e muito bem definidas aos estímulos do espectador.” 

(CLARK, 1980130). Dessa maneira, podemos falar de uma dimensão lúdica 

tridimensional, na qual o corpo humano interage com outros corpos tridimensionais, 

num jogo, muitas vezes despretensioso, até atingir um estado de arte. 

Para concepção das primeiras ideias sobre as formas que representariam 

plasticamente SIGNUM CRUCIS, o método artístico experimental possibilitou a 

execução de estudos gráficos e tridimensionais.  

A experimentação constante, através de variações das relações dimensionais 

de proporção e ritmos torna-se indispensável na concepção das obras. Em 

particular, a escultura constitui-se numa realidade palpável e visível em toda sua 

tridimensionalidade, o que não acontece com outros meios bidimensionais de 

expressão plástica, por isso se faz necessário desenvolver completos e minuciosos 

estudos de perspectiva e cortes, vistos de ângulos diferentes, mostrando a visão 

geral da forma. Para tanto, recorro à geometria para conseguir respostas 

satisfatórias para elaboração e execução dos meus trabalhos. 

Paralelamente a cada sequência de desenhos que eu realizava, era 

construída em argila sua forma tridimensional correspondente, para depois ser feita 

a seleção dos dois conjuntos. Após a escolha das formas, foram feitas pesquisas e 

experimentações para definição do material de construção, a folha de compensado 

de pinho foi o material escolhido, por apresentar muitas vantagens técnicas. 
                                                           
130 Disponível em: http://www.lygiaclark.org.br/noticiaPt.asp 
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Identifiquei que esse material poderia manter a uniformidade dos planos; a perfeição 

das arestas e ainda poderia ser pintado com tinta lavável ou outra qualquer, 

bastando apenar preparar a superfície da madeira para receber a tinta específica. O 

peso das peças ficou adequado para seu manuseio, durante as inúmeras 

montagens possíveis.  

 

6.3 DIMENSÃO CONSTRUTIVA 

 

É importante fazer distinção entre escultura de corte e de construção antes do 

detalhamento do processo técnico. Sendo assim, entendemos como escultura uma 

técnica do processo artístico onde o artista subtrai ou retira pedaços do suporte 

escolhido, buscando transformar a matéria bruta original em obra de arte. Já a 

construção é uma técnica em que o artista adiciona, monta e organiza parte de um 

mesmo material, ou não, buscando o mesmo objetivo final. Contudo, ao propor o 

conceito de escultura no campo ampliado, Rosalind Kraus (2007, p.2) nos apresenta 

importantes reflexões sobre os mais variados modos de entender a escultura, em 

especial atenção para o cruzamento existente entre tempo e espaço. No qual, o 

mais importante é compreender a natureza da experiência temporal.  

Quando penso sobre a obra “Signum Crucis”, entendo que ela não se resume 

a uma interpretação de uma cruz inteira. É necessário lembrar que se trata de um 

objeto bipartido, e cada parte, adquire mudanças na aparência de uma de suas 

faces longitudinais, quando a mesma é cortada em forma de curva. Além dessa 

característica é importante perceber que cada semi-cruz pode ser colocada uma em 

relação à outra, sempre de uma maneira inédita. Quando me refiro ao ineditismo, 

quero chamar a atenção para os possíveis deslocamentos de rotação e translação 

que as mesmas podem desenvolver ao longo do espaço expositivo e o tempo de 

permanência e atenção que será determinado em cada composição. 

Para chegar a um resultado satisfatório, penso ser necessário executar 

sucessivos esboços investigativos, com início no simples rabisco de uma ideia, pois 

a partir dessa posição ela vai percorrer caminhos a serem constantemente 

redesenhados durante seu desenvolvimento. A ação criadora desta forma, acredito 

residir numa busca constante da construção e reconstrução. Como em um processo 
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rizomático, que parte de vários pontos até encontrar algo que congrega o estado de 

ser das coisas em arte.  

As transformações durante o processo construtivo de um desenho podem ser 

laterais e verticais, respectivamente. No primeiro caso, as transformações 

demonstram a busca por uma forma mais apropriada, é a escolha da ideia, podendo 

ocorrer mudanças no ângulo de visualização e nas dimensões do motivo a ser 

desenhado. No segundo caso, a transformação ocorre pela ideia escolhida, dando-

se destaque para melhor visualização, através da repetição e ou reforço no traçado, 

etc. (Figuras  122, 123) 

   
FIGURA 122: Estudo para a forma Crucis 

Desenho lápis grafite e caneta esferográfica 131 

                                                           
131 Esboço do artista. 
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FIGURA 123: Estudo para a forma Crucis 
       Desenho lápis grafite e caneta esferográfica 132 

            

 

Após a decisão sobre as formas e o melhor formato, os primeiros protótipos 

tridimensionais foram construídos em argila e foram submetidos à crítica dos 

observadores. Essa experiência objetivava colocar a obra em ação, agora com 

interação com outras pessoas, uma maneira de compartilhar as descobertas 

adquiridas ao longo das atividades de atelier. As referências da geometria e 

simbolismo, em especial atenção para o significado do sinal da cruz (Signum crucis), 

presentes durante o ato criativo, parece perder seu significado original e adotar 

outros, oriundos do contato com novas composições e interpretações. Aqui, o outro 

é considerado parte importante da obra, pois interage com seus valores conceituais 

e formais.  

                                                           
132

 Esboço do artista. 



143 

 

6.4 SIGNUM CRUCIS  

 

A obra Signum Crucis, criada segundo uma proposta construtivista, é um 

produto estruturado por uma lógica que podemos identificar como uma armadilha 

para desconstruir a forma e o significado da cruz, como uma equação matemática. A 

cruz tridimensional cortada no sentido longitudinal; contudo, esse corte não segue a 

retidão de suas partes, a ação se dá num movimento curvilíneo. Proponho o 

encontro dos contrários numa única peça, bipartida. 

Quando criadas pela vontade do artista, as formas podem sinalizar uma 

aparência externa, voltada para o formato orgânico ou geométrico, aproximando 

conceitos da composição ou estrutura, simples ou complexa. O escultor em sua 

ação, imagina esculturas e as imagina na dimensão: normal, micro ou macro. Esse 

trabalho possui essas possibilidades, tanto no campo dimensional físico quanto ao 

campo simbólico. 

A obra pretende convidar para a interação, na medida em que, por ser 

modular, convida à manipulação, convida à experiência estética. O purismo formal, o 

rigor do objeto estético é quebrado pela forma modular das peças, que sugere a 

ideia de um quebra-cabeças pelo aspecto lúdico, que inclui a poiética em sua 

configuração geométrica. Como podemos ver nas duas imagens seguintes. (Figuras 

124, 125) 

 

 



144 

 

 
FIGURA 124: Escultura Serie Crucis 133 

 

  
               FIGURA 125: Escultura Serie Crucis 134 

 
 

Uma obra de arte proporciona uma experiência estética, podemos incluir que 

os participantes de uma obra de arte são: o autor, o contemplador e o objeto. A 

experiência estética frente a uma obra geométrica, por exemplo, à primeira vista 

pode parecer fria; contudo, é necessário estar distanciados das armadilhas criadas 

ao longo da nossa história e perceber outras insurgências oriundas de um objeto de 

arte (SCHLESINGER  apud DEMPSTER, 2005 135).   

                                                           
133

 Autoria Onias Camardelli 
134 Idem 
135 Disponível em: http://criticanarede.com/est_dempster.html 
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As formas imaginadas, geralmente são estruturas construídas pela mão do 

artista e traduzem sua poética. Assim é, desde que o homem das cavernas já 

utilizava em suas manifestações, formas que se aproximam daquelas encontradas 

na atualidade. As tentativas de representação do humano, animal e elementos 

geométricos vem se repetindo no conhecimento, agora atualizados pelas 

necessidades e desenvolvimentos tecnológicos. 

 A escultura geométrica é um objeto de arte, um objeto estético. Monroe 

Beardsley (apud DEMPSTER, 2006136) delimita:  

 

Uma obra de arte é uma combinação de condições destinadas a 
serem capazes de proporcionar uma experiência de carácter 
marcadamente estético, ou (incidentalmente) uma combinação 
pertencente a uma classe ou um tipo de combinações tipicamente 
destinadas a ter esta capacidade. 

 

O corte, o modelado e a construção são métodos de criar uma escultura. O 

corte é também chamado de modelo subtrativo, conseguido através do processo de 

devastação do material, o modelado, por sua vez é um processo ativo, em que o 

artista tem maior liberdade sobre a criação.  

A organização do formato em obras de arte e outros segmentos ligados à 

beleza vêm impondo padrões que procuram obedecer a regras de equilíbrio, 

contraste, harmonia, proporção, ritmo, unidade/variedade. Assim, acredito que 

 

A Geometria, presente nas formas naturais e construídas, é 
essencial à descrição, à representação, à medida e ao 
dimensionamento de uma infinidade de objetos e espaços na vida 
diária e nos sistemas produtivos e de serviços. [...] trata das formas 
planas e tridimensionais e suas representações em desenhos, 
planificações, modelos e objetos do mundo concreto. (BRASIL, 2002) 

 

A geometria é um elemento auxiliar, que possibilita criar formas e 

dependendo do formato, a compreensão do objeto estético pode levar até ao mundo 

das sensibilidades e interação. Nesse sentido a forma geométrica pode ser símbolo, 

signo, ícone.  

                                                           
136 Idem 
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Para Wanner (2010, p.98) “Quando o objeto é arte, signo e objeto são um só; 

o objeto é mera referência do discurso [...] A ideia de semelhante é uma ideia de 

auto identidade, signo e objeto são a mesma coisa”. Neste sentido, o projeto 

“Signum Crucis” pretende interagir com a dinâmica do signo, encontrando posições 

formais e significativas em vários aspectos de sua apresentação. 

A série “Signum Crucis” é mutante, cada vez que se muda a posição das 

partes, muda-se a composição, o conteúdo e o objeto assume outra forma, outra 

proposta, outra identidade. Numa proposta que se aproxima analogamente à 

dinâmica encontrada na vida humana.  

Dividiremos a seguir dois momentos da obra “Signum Crucis”. Na primeira 

série, apresentamos algumas composições apresentadas na exposição de 

conclusão do meu mestrado em artes visuais. Na segunda série, apresento outras 

proposições que venho construindo com esse trabalho, alargando em número e 

significados de um mesmo, a cruz. 
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FIGURA 126 :  Escultura Serie Crucis 137 

 

 
FIGURA 127: Escultura Serie Crucis 138. 

                                                           
137

 Autoria Onias Camardelli  
138 Idem 
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FIGURA 128: Escultura Serie Crucis 139 

 

 

FIGURA 129: Escultura Serie Crucis 140 

                                                           
139

 Idem 
140

 Idem 
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FIGURA 130: Escultura Serie Crucis 141 

 

     

FIGURA 131: Escultura Serie Crucis 142 

                                                           
141 Idem 
142 Idem 
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FIGURA 132: Escultura Serie Crucis 143 

 

 

FIGURA 133: Escultura Serie Crucis 144 

 

                                                           
143

 Idem 
144 Acervo do artista 
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FIGURA 134: Escultura Serie Crucis 145 

 

 

FIGURA 135: Escultura Serie Crucis 146 

 

                                                           
145 Idem 
146 Idem 
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FIGURA 136: Onias Camardelli e sua obra 147 

 

Pensando nas possibilidades de atualização de uma obra de arte, revisitei 

essa produção e iniciei novos estudos com o objeto produzido. Assim, esse 

momento do doutorado, quando  exercitando minha prática de atelier, pude perceber 

o quanto é ativo o processo de criação. A seguir, apresento alguns resultados 

desses novos estudos.  

                                                           
147 Acervo do artista 
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FIGURA 137: Escultura Serie Crucis 148 

 

             
FIGURA 138: Escultura Serie Crucis 149 
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 Idem  
149 Idem 
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FIGURA 139: Escultura Serie Crucis 150 

 

 
FIGURA 140: Escultura Serie Crucis 151 
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 Idem 
151 Idem 
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FIGURA 141: Escultura Serie Crucis 152 

 

 
FIGURA 142: Escultura Serie Crucis 153 
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 Idem 
153 Idem 
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FIGURA 143: Escultura Serie Crucis 154 

 

 
FIGURA 144: Escultura Serie Crucis 155 

                                                           
154 Idem 
155 Idem 
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FIGURA 145: Escultura Serie Crucis 156 

 

 
FIGURA 146: Escultura Serie Crucis 157 
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 Idem 
157 Idem 
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FIGURA 147: Escultura Serie Crucis 158 

 
 

Um conjunto de formas faz surgir ideias e ativar nossa imaginação, seja 

construindo ou desarmando armadilhas da percepção. O importante é estarmos 

atentos para aquelas que nos impede descobrir o novo, o instante seguinte. 

                                                           
158

 Idem 
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7 TRAÇO – TRAÇO 

 
 
 Neste capítulo apresentarei algumas reflexões sobre a exposição Traço-traço, 

resultado de uma seleção de procedimentos que venho adotando como artista e 

professor de arte, bem como descobertas surgidas durante a montagem da 

exposição. No espaço da galeria Cañizares da Escola de Belas Artes, onde a mostra 

foi apresentada, pude experimentar e conviver com algumas práticas inerentes a um 

processo criativo norteado pela geometrização e expressividade da forma.  

 Como parte das atividades deste doutorado, que se insere na linha de 

pesquisa: Processos Criativos em Artes Visuais busquei apresentar uma exposição 

dividida em quatro séries com os títulos: Sobre transparências, A fita como linha, 

Conduções geométricas e a Luz conduz o traço. Os trabalhos apresentados foram 

instalados nas áreas expositivas da galeria. É importante destacar que esse é um 

território que também funciona como um verdadeiro laboratório para o 

desenvolvimento daquilo que conhecemos como práticas de atelier, pois parte das 

obras existiram apenas no período da exposição, restando apenas seus registros.  

 A seleção das obras que compuseram a exposição Traço-traço contou com 

uma curadoria que buscou reunir parte de uma trajetória artística, reunindo o 

pensamento de um professor-artista. Assim, arte e vida se fundem num único 

objetivo, quebrar as armadilhas geradas para percepção. 

 Durante a montagem dos trabalhos na galeria, surgiram indicações técnicas e 

conceituais que conduziram minha proposta inicial para outras direções. Estando 

aberto para novas possibilidades oriundas de um fazer artístico, acredito que o devir 

em arte favorece a criação e instauração de um estado de arte potente, mesmo que 

este seja norteado pelo pensamento lógico da geometria e suas leis. 

 Leis são criadas para orientar condutas e tomadas de decisão. Em arte, as 

leis são criadas para atender as necessidades poéticas de cada artista; dessa 

maneira, elas são revistas a todo instante, sendo reformuladas para dar 

continuidade a um processo criativo aberto. A quebra de paradigmas em arte faz 

parte da sua história, abrindo novas fronteiras para as práticas tradicionais e criando 

outras associações para o entendimento do conhecimento pela arte. 

 Ao considerar a Arte como um conhecimento inerente apenas ao ser humano, 

podemos concluir que se trata de algo que se destaca da natureza como um todo. 
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Assim, suas descobertas e aplicações somente atendem às necessidades humanas, 

mesmo que estejam inseridas no espaço comum a todas as coisas. 

 Quando Arthur Danto (2005) aponta para nossa necessidade de transfigurar 

aquilo que já conhecemos, a arte assume o papel principal nessa experiência. Nela 

podemos interpretar os fenômenos que acontecem em nosso corpo e fora dele. Para 

isso, iniciamos com uma observação atenta, mas as vezes somos pegos pelas 

armadilhas existentes em nossa mente; nesse momento, devemos estar prontos 

para tentar desarmar os sistemas que as compõem e procurar criar outros que 

atendam nossas necessidades e desejos. 

 Na exposição Traço-traço procurei apresentar alguns sistemas que venho 

usando como professor e artista, cooperando com aqueles que desejam explorar o 

universo da arte. Assim, em concordância com a curadoria do meu orientador, 

transcrevo o texto, criado por ele, de abertura da exposição: 

 

 Ao percorrermos nossa memória encontramos conexões entre o que 
existe e o que idealizamos; contudo, em um deslize fortuito 
esbarramos em algo desconhecido. Traçamos estratégias e 
mecanismos que possam nos confortar, mas logo somos 
surpreendidos por uma nova pulsão que desafia nossa percepção. 
Com isso, procuramos construir signos que nos permitam 
compartilhar tais experiências.  

Onias Camardelli na exposição traço-traço nos apresenta parte da 
sua investigação artística que discute o signo-desenho e suas 
armadilhas para a percepção. A cada composição de seus traços é 
possível encontrar conexões com os limites dessa linguagem, 
reunidos num conjunto de trabalhos que buscam por outros 
significados, presentes em cada “oficina craniana”: a memória, a 
experiência, as ferramentas conceituais e vivências, forjadas ao 
longo da vida de cada um de nós. 

Neste conjunto de trabalhos Onias nos apresenta o que pode o traço. 
Assim, as resultantes gráficas alcançadas estabelecem relações com 
vetores de uma representação em estado de tensão entre a 
observação e a imaginação. Dos métodos de precisão, usados para 
representar o que vemos aos experimentos dissonantes do acaso, 
ele constrói o que podemos chamar de um desenho em estado 
"morfodinâmico".159 

 

                                                           
159

 Texto de apresentação da Exposição Traço-traço, elaborado pelo Prof. Dr. Eriel Araújo 
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7.1 SOBRE TRANSPARÊNCIAS 

 
 

 A composição da sala denominada “Sobre transparências” consiste numa 

série de desenhos resultantes de sobreposições de imagens provenientes de 

lembranças e exercícios executados anteriormente, especificamente quando realizei 

o mestrado em artes visuais. Essas experiências fazem aproximar tempos e pontos 

de vistas diferentes de um mesmo objeto, o “Signum Crucis”. 

 Rememorar práticas de um passado e atuar de maneira interativa faz surgir 

novas descobertas e possibilidades de atualização de um determinado feito. Assim, 

esta série de desenhos foi composta por ações gráficas a partir de sobreposições 

das imagens dos objetos usados no trabalho “Signum Crucis”. Para conseguir os 

resultados pretendidos, utilizei lâminas de acetato transparente para guiar o 

processo, no qual as linhas condutoras das formas possuem características naturais, 

contrariando os princípios geométricos que geraram as formas-modelo-módulo. 

 É importante destacar que a repetição das sobreposições fez com que a 

precisão dos traços formadores do elemento geométrico, usado como modelo, 

perdesse seus referenciais formais e transformasse em outras formas. Estas, por 

sua vez, apontam para outras direções, seja pelo gesto do traço sobre o papel seja 

pela reconfiguração de uma forma já conhecida. 

 
FIGURA 148: Sala “Sobre transparência”. Exposição “Traço-traço”. 

Galeria Cañizares. 2014 160 
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 Idem 
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                             FIGURA 149: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº1 161 

 

 

FIGURA 150: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº2 162

                                                           
161 Desenhos de Onias Camardelli 
162

 Idem 
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                                 FIGURA 151: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº3 163 

 
                               FIGURA 152: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº4 164 
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 Idem 
164

 Idem 
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                       FIGURA 153: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº5 165 

 
                           FIGURA 154: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº6 166 
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 Idem 
166

 Idem 
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                          FIGURA 155: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº7 167 

 

 
                          FIGURA 156: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº8 168 
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 Idem 
168

 Idem 
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FIGURA 157: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº9 169 

 

 

FIGURA 158: Sala “Sobre transparência” Desenho, Serie Crucis nº10 170 
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 Idem 
170

 Idem 
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7.2 A FITA COMO LINHA 

 

 

 A linha é um elemento que se faz presente em muitas atividades das nossas 

vidas, representada em composições musicais, verbais e visuais. É importante saber 

conduzir a interpretação para não cair em armadilhas; para isso, cada área de 

conhecimento define métodos de construção, análise e uso das imagens produzidas 

por linhas: notas musicais, alfabetos e imagens gráficas em geral. 

 Durante as aulas de composição criativa, ministradas por mim, venho 

observando o comportamento da linha como diretriz para a criação artística. Ao 

propor exercícios gráficos para os estudantes de graduação da Escola de Belas 

Artes, compreendo, a cada dia, que as possibilidades de composições criativas são 

infinitas. Após a elaboração dos desenhos, passamos a estudar as qualidades 

formais obtidas. As discussões sobre esses trabalhos aguçam a curiosidade para o 

entendimento dos cruzamentos possíveis, selecionando aqueles que “agradam” o 

olhar e faz descobrir que se trata de algumas leis da percepção que agem sobre 

nossa mente. 

 Os conhecimentos adquiridos como autodidata nunca esqueci e continuei 

pesquisando como representar e construir formas, visando sempre a simplificação, a 

síntese. A linha como elemento de trabalho passou a ter uma importância especial e 

ampla. Surgiu então, algumas questões: Qual a importância das variações que 

podem estar contidas numa reta ou numa curva?  A eliminação total das variações 

contidas nestas linhas ou segmentos lineares facilita a compreensão da essência 

formal? Qual o limite da interferência do artista?  

Estes questionamentos serviram de parâmetros para construção de obras 

abstratas, direcionadas para o bidimensional. Passei, também, a considerar a 

geometrização como uma maneira além de prática, essencial nas abordagens 

didáticas e artísticas.  

A contemporaneidade veio abalando algumas estruturas; contudo, não abalou 

o processo de invenção com uso de ferramentas tradicionais. Quando exploramos 

possibilidades, inventamos pequenos mundos. Com uma vocação construtiva e 

disciplinada construí a partir da lógica, retas, ângulos, volumes vazios – perspectivas 

ilusórias. Trabalhei procedimentos poéticos como um artesão, que valoriza as 

soluções matemáticas e desenha em superfícies bidimensionais, nas quais o 
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encontro entre linhas, revela espaços criativos possíveis, como podemos ver nos 

exemplos abaixo: 

 

 

 

 
Figura 159: Estudos lineares de composição criativa 171. 
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Figura 160: Estudos escolhidos com detalhes selecionados172. 
 

 

 

 
FIGURA 161: Estudos de valores tonais do detalhe selecionado.173 
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 Estudos Onias Camardelli 
173

 Idem 
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FIGURA 162: Estudos lineares das composições escolhidas 174. 
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 Estudos Onias Camardelli 
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FIGURA 163: Estudos de valores tonais do detalhe escolhido 175. 

 

Para a exposição Traço-traço, resolvi utilizar esse método de trabalho para 

construir uma obra instalada no espaço da galeria. Intitulada “Sobre posições” 

                                                           
175

 Idem 



172 

 

proponho, nesta obra, um jogo entre as formas e suas possibilidades de interação 

com o espaço e o público. As composições lineares se superpõem enquanto traços 

construídos com fitas adesivas sobre acetato e traços formados pelas sombras 

projetadas na parede da galeria.  

O processo criativo teve início com estudos gráficos sobre papel, produzindo 

possíveis composições a serem utilizadas na obra final. Abaixo, podemos visualizar 

parte dos desenhos selecionados para compor o objeto apresentado na exposição. 

 

 
FIGURA 164: Estudo linear com módulos triangulares para obra “Sobre transparências”. 2014 176 
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 Estudos Onias Camardelli 
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FIGURAS 165: Execução da obra “Sobre transparências”. 2014 177 
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 Estudos Onias Camardelli 
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FIGURA 166: Execução da obra “Sobre transparências”. 2014 178 

  

Ao iniciar o processo construtivo dessa obra, pensei em muitos modos de 

apresentação, investigando as possibilidades de uso de materiais que 

representassem o traço numa dimensão ampliada. Após várias tentativas com tintas, 

canetas especiais e pinceis, resolvi usar uma fita adesiva preta para construir a 

forma. Dessa experiência, fui entendendo outras maneiras de construir uma linha, 

neste caso, com o desenrolar de um rolo de fita sobre uma superfície plana, flexível 

como a fita.  

 O resultado final surpreendeu as minhas expectativas, avançando ainda mais 

nas possibilidades poéticas do traço, em direção a um infinito criativo. 
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 Estudos Onias Camardelli 
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FIGURA 167: Sala “Sobre transparências” Exposição Traço-traço. 2014 179 

 

- Em lugar de um traço de 2cm de largura utilizei fita isolante preta fosca   

sobre dois painéis de plástico transparente que se sobrepunham parcialmente 

formando um único painel de 2,5m x 2,0m.  

REGO (2000) comenta que a “criatividade e a noção de espaço estão 

atreladas à capacidade manual de representar (comunicar) adequadamente a ideia, 

além de interferir na própria interação do projetista com o objeto, materializado por 

meio de desenhos”. 
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7.3 CONDUÇÕES GEOMETRICAS  

 

 Na sala das “Conduções geométricas”, organizei um espaço que reflete o 

espírito artístico-pedagógico que sempre está presente nas minhas ações.  Expus 

uma sequência de métodos e resultados que reconheço como estratégias para 

escapar das armadilhas naturais impostas pela percepção, quando desejamos 

desenhar uma cabeça humana, por exemplo. 

 No capítulo cinco, desta tese, intitulado “Desenhos de uma cabeça”, discorri 

sobre o método que elaborei para facilitar o processo para desenhar uma cabeça. 

Conseguindo estruturar uma espécie de mapa, que ajuda a compreender os passos 

para realizar um bom desenho de uma cabeça humana. 

  Perseguindo, por vários anos, uma maneira para explicar aos estudantes de 

arte como desenhar o corpo humano, a partir da observação direta. Compreendi que 

seria pertinente e necessário uma preparação anterior, daí surgiu a ideia de criar 

exercícios que esclarecessem como representar graficamente o corpo humano 

inteiro e partes dele. 

 A área da galeria que abrigou esta obra foi ocupada por três espaços, 

contendo em cada um, elementos que se reportam aos modos de desenhar uma 

cabeça. Numa das paredes foram instalados dois mapas, correspondentes às 

posições de rotação e translação da cabeça e suas respectivas etapas de 

construção gráfica. Em outra parede, oposta à parede dos mapas, apresentamos 

uma sequência, em escala ampliada, do uso deste até a finalização do desenho. 

Como se pudéssemos acompanhar o ato desenhador do artista. Na terceira parede 

foi instalado uma prateleira para apoiar uma “livro de artista”, contendo outros 

desenhos elaborados por mim. Neste livro, as pessoas poderiam acompanhar o 

processo de construção de um desenho, manuseando as folhas, em tamanho A2, 

uma a uma. 

 Durante a visita à exposição, muitos estudantes e egressos da Escola de 

Belas Artes lembraram dos momentos em que compartilharam o uso dos mapas e 

os desenhos produzidos em sala de aula. Isto me fez pensar o quanto é importante 

a união do artista-professor. A seguir apresento imagens dos três espaços dessa 

sala e seus objetos constituintes. 
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FIGURA 168: Sala “Conduções Geometricas” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 180 

 

     
      FIGURA 169: Sala “Conduções Geometricas”     FIGURA 170: Sala “Conduções geométricas” 
      (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 181        (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 182 
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FIGURA 171: Sala “Conduções geométricas” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 183 

 
FIGURA 172: Sala “Conduções geométricas” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014.184 
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FIGURA 173: Sala “Conduções geométricas” (Detalhes). Exposição Traço-traço. 2014. 185 

 
FIGURA 174: Sala “Conduções geométricas” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 186 
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7.4  A LUZ CONDUZ O TRAÇO 

 

 A obra que compõe o espaço denominado “A luz conduz o traço”, da 

exposição Traço-traço, reúne fatos que considero significativos para a conclusão 

dessa investigação, pois a presença de objetos e registros de ações do artista, 

instaura um ambiente que apresenta sobreposições de tempos e ações sobre 

materiais distintos. Sob a luz do ambiente da galeria e a “luz” da geometrização e 

expressão de uma forma, incorporei parte das esculturas que produzi ao longo dos 

vinte anos ao projeto, elaborando um mural, desenhado diretamente sobre as 

paredes do espaço expositivo. 

 As etapas para a montagem dessa obra teve início com a seleção de algumas 

peças escultóricas, que foram instaladas em um dos cantos da sala, uma espécie de 

totem do tempo. O acúmulo desses objetos resulta das experiências dos anos de 

ação e dedicação ao ensino do desenho. Nesse momento da exposição, eles 

funcionaram apenas como coadjuvantes, diferente daqueles em que assumiam o 

papel de protagonistas, nos exames de seleção para candidatos ao ensino superior 

dos cursos da Escola de Belas Artes. 

 Do lado oposto ao totem, foi construído um mural que ocupou três paredes 

dessa sala. Com uso de um retroprojetor e desenhos lineares das esculturas sobre 

lâminas de acetato, produzi um desenho-mural elaborado com o auxilio de um 

“pincel atômico”. A dinâmica de uma ação, conduzida pelas sombras produzidas nas 

paredes da galeria, quando o projetor lançava as linhas dos desenhos, me fez obra 

e autor. Sob a radiação dos raios luminosos que conduziram o trabalho no espaço, 

estava meu corpo em ação. Ao ver as imagens registros do processo criativo, pude 

perceber uma espécie de reencontro com uma das naturezas do ser humano, 

construir um traço. 

 O traço indica caminhos, possibilidades, ele desenha modelos, projetos, 

comunicações e linguagens. Com ele podemos materializar parte das nossas ideias, 

seja em desenhos, textos e tantas outras formas de apresentação. Um condutor 

entre nosso interior e o exterior, possibilitando trocas com o desconhecido e o 

semelhante. 

 A seguir demonstraremos uma sequência de imagens do processo construtivo 

do mural, desenvolvido em poucas horas, antes da abertura da exposição.    
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FIGURA 175: Sala “A luz conduz o traço” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 187 
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 Estudos Onias Camardelli 
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              FIGURA 176: Sala “A luz conduz o traço” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 188 
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FIGURA 177: Sala “A luz conduz o traço” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 189 

 

 

 

FIGURA 178: Sala “A luz conduz o traço” (detalhe). Exposição Traço-traço. 2014. 190 

 

                                                           
189

 Estudos Onias Camardelli 
190

 Estudos Onias Camardelli 



184 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Uma obra de arte sempre é resultado de experimentações e experiências 

acumuladas durante a trajetória do ser humano e sua vivência como artista. Assim, 

esta pesquisa demonstra como a profissão de professor de arte contribui na 

idealização de suas propostas artísticas e a influência delas na performance como 

acadêmico. A oportunidade de desenvolver um doutorado em artes visuais, após 44 

anos de atividade profissional como artista-professor, me fez entender os valores 

absorvidos durante as trocas de experiências com colegas e estudantes. Valores 

estes que estão presentes neste texto e nas obras que produzi. 

Durante esta investigação pude confirmar o quanto a geometria, as leis da 

Gestalt e o movimento construtivista se faz presente em meus processos criativos e 

o modo atuo como professor de desenho da Escola de Belas Artes da Universidade 

Federal da Bahia. Atuando no departamento de expressão gráfica e tridimensional, 

identifico minha inclinação ora para a tridimensionalidade ora para a 

bidimensionalidade, mas é no fluxo entre uma e outra que identifico um lugar para 

agir como artista e professor, pois ali moram as armadilhas que tentamos desarmar, 

para melhor compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. 

Revisitar as produções desenvolvidas ao longo da minha história revelaram 

importantes fatos e feitos, configurando um entendimento da atual posição que 

ocupo no mundo. Este rastreamento não se resume apenas nas atuações 

profissionais, mas principalmente descobrir, ou melhor, lembrar das primeiras 

manifestações de desejo pela arte, em especial pelo desenho. O melhor desenho! 

As oportunidades surgidas ao longo desse período me fizeram desenhar 

caminhos onde a arte está sempre presente, seja como professor de arte, artista 

visual ou mesmo músico, quando participo de apresentações musicais. A música 

desenha em mim, um outro espaço de atuação, o som. 

Os resultados das minhas produções se apresentam em distintos formatos. 

Contudo, o desenho é norteador de boa parte do processo, o qual pode se 

apresentar como obra ou como modo de pensar uma obra, apresentada em outro 

suporte ou linguagem. Assim, minha poiética é calcada no pensamento e ações em 
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que o desenho se faz presente direcionando representações da memória e 

imaginação a partir da nossa percepção de mundo. 

Destaco que a percepção de mundo é alimentada por questões físicas, 

técnicas, espirituais, cognitivas e sociais, nas quais as condutas são definidas por 

ações inerentes ao indivíduo. Para entender os fenômenos sociais, as 

manifestações do sagrado, os pensamentos abstratos e a própria comunicação são 

necessários exercícios perceptivos e interpretativos. Assim, as formas figurativas e 

abstratas, simbólicas ou não, participam ativamente do nosso dia a dia. 

No exercício diário enquanto artista pode-se afirmar que a experiência e o 

preparo acadêmico são importantes para quem ver e interpretar o mundo e os 

acontecimentos. Essa é uma das principais atividades que o artista desempenha, 

promovendo quebras de paradigmas e criação de outros, capazes de conduzir o 

conhecimento ao infinito, procurando entender o desconhecido, assim também 

desarmar algumas armadilhas criadas para impedir o avanço do Ser. 

Vale ressaltar que as obras produzidas durante essa trajetória 

corresponderam às minhas expectativas, em seus resultados plásticos apontam 

para a simplicidade e características construtivistas, na qual a síntese formal é um 

fator importante para a criação.  

Procurei reunir neste texto uma seleção de pensamentos, obras e conceitos 

que pudessem auxiliar na compreensão do objeto estudado. Assim, os capítulos 

foram estruturados para atender as subdivisões pertinentes aos resultados parciais 

desta pesquisa. A escolha dos títulos foi importante para conduzir o objetivo definido 

em cada capítulo, nos quais o fio condutor está atrelado a uma produção artística ou 

fundamentações teóricas usadas para compreender o processo criativo e suas 

bifurcações com outras áreas do conhecimento. 

Acredito que esta pesquisa atendeu ao objetivo principal, investigando o 

processo criativo em artes visuais a partir de uma trajetória artística, tendo como 

princípios construtivos aqueles definidos pela geometria. A hipótese foi confirmada 

durante os estudos práticos e teóricos, quando o artista/pesquisador desenvolve 

métodos precisos para representar uma ideia ou forma, e estabelece possibilidades 

para exprimir algo que escapa das normas preestabelecidas, o momento em que 

quebramos as armadilhas da percepção. 
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 Para finalizar este texto, é mister destacar que o reconhecimento de uma obra 

de arte não se restringe a um espaço expositivo ou seu valor mercadológico. 

Reconhecer um objeto artístico se dá em nosso corpo, quando o “sistema humano” 

interatua com algo desconhecido. Um encontro com o devir, desarmado. 
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