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RESUMO 

 

O presente texto é fruto de uma investigação de caráter prático-teórica na linha de 

pesquisa em Processos de criação artística no PPGAV-UFBA, a qual aborda 

questões poéticas que mesclam a linguagem do desenho, do objeto, da fotografia e 

do vídeo. Essa incursão foi construída a partir de narrativas subversivas de 

lembranças adquiridas no cotidiano terrestre e marítimo, reorganizadas em ações 

artísticas. A isso, somaram-se uma metodologia experimental autobiográfica, que 

buscou, também, explorar uma vivência familiar em antiquário que deu origem a 

uma fabriqueta de objetos espectros, lugar desta pesquisa, que deu material para 

pensar o desenho como o próprio suporte. Para tanto, alguns teóricos, pensadores e 

produções artísticas de outros autores foram importantes para o desenvolvimento 

das reflexões aqui presentes, tais como: Gaston Bachelard (1884-1962), Hans Ulrich 

Gumbrecht (1948-), Jorge Larrosa (1959-), Georges Didi-Huberman (1953-), John 

Dewey (1859-1952), Márcia Tiburi (1970-) e Fernando Chuí (1974-), e artistas como: 

Karl Haendel  

(1976-), Nazareno Rodrigues (1967-), Keyla Sobral (1977-) e Andrea Büttner  

(1972-). 

 

Palavras-chave: Processos criativos. Desenho. Objeto. Subversão. Lembrança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This text is the result of a practical-theoretical investigation in the research line in 

Processes of artistic creation at PPGAV-UFBA, which addresses poetic questions 

that mix media of drawing, object, photography and video. This incursion was built 

from subversive narratives of memories acquired in terrestrial and maritime daily life, 

reorganized into artistic actions. To this, we added an autobiographical experimental 

methodology, wich also sought to explore a family experience in antiquarian that 

gave rise to a manufacture of spectra objects, place of this research, which gave rise 

to material to think of the drawing as the support itself. For this, some theorists, 

thinkers and artistic productions of other authors were important for the development 

of the reflections present here, such as: Gaston Bachelard (1884-1962), Hans Ulrich 

Gumbrecht (1948-), Jorge Larrosa (1959-), Georges Didi-Huberman (1953-), John 

Dewey (1859-1952), Marcia Tiburi (1970-) and Fernando Chuí (1974-), and artists 

such as Karl Haendel (1976-), Nazareno Rodrigues (1967-), Keyla Sobral (1977-) 

and Andrea Büttner (1972-). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os resultados desta pesquisa estão relacionados com uma investigação 

prática e teórica sobre processos de criação artística, nos quais os procedimentos 

gráficos e fotográficos se aliam a cópias de objetos ordinários. Assim, este texto 

intitulado Fabriqueta de objetos espectros: um desenho da subversão apresenta 

uma reflexão analítica entre desenho, lembranças e imagem presentes na arte 

contemporânea tendo como fio condutor a intimidade a partir de objetos ora 

tecnológicos, ora marítimos, ora antigos e apropriados, reconfigurando sua 

aparência através da neutralidade. Pretendeu-se tratar a pesquisa no campo do 

desenho considerando os procedimentos adotados em ateliê como etapas para 

formar um desenho que, ao fim, completa-se no olhar. Para o entendimento dessas 

questões, foram abordados autores que dão suporte para tal suposição e produção. 

Ao me apropriar de objetos, utilizar-me da reprodução e neutralidade, 

reinvento superfícies cotidianas, onde a materialidade da imagem, do tempo e da 

palavra ganharam a superfície dos objetos através da serialidade que se firmou 

durante a pesquisa, dando novos significados aos objetos e propondo novos 

contatos de presença1 através de objetos banais para falar do cotidiano, do uso e do 

comum. 

Fabricá-los, nesta pesquisa, é considerado como um ato de persistir e 

reinventar-se, buscando relacionar lembranças e experiências com um lugar vivido e 

a relação sujeito/objeto. 

A pesquisa se apoia na obsessão da produção de objetos espectros2, os 

quais estão imbricados numa experiência familiar de antiquário, buscando a 

materialização de imagens que se instauram num misto entre lembrança e a 

 
1 Ao presente texto que segue, é preciso pontuar que as reflexões sobre a presença estão de acordo 
com o pensamento de Gumbrecht sobre a presença (2010), o qual “[...] aponta para todos os tipos de 
eventos e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos ‘presentes’ sobre 
corpo humanos. Todos os objetos disponíveis ‘em presença’ serão chamados, neste livro, ‘as coisas 
do mundo’ (GUMBRECHT, 2010, p. 13). Por conseguinte, este pensamento também está em 
concordância com reflexões de Heidegger, posto que aquele traz em sua bagagem diversas leituras 
sobre este. Neste sentido, vez ou outra, estas palavras, presença e mundo das coisas, variam no 
presente texto. 
2 Adotei esse nome porque aquilo que copiava através de formas apresentava-se a mim como uma 
aparição daquilo que já foi; e por sua brancura quase obscurecer seus detalhes, porém preservados 
pela captura através de procedimentos da reprodução, revela-se, segundo associações que se 
estabelecem, quase como um objeto fantasmagórico, um vulto. Assim, os produtos desta pesquisa 
são considerados como aparições, espectros materializados, no sentido de que um espectro é algo 
que já foi e nos aparece de forma nebulosa, fugidia. 
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experiência do cuidar/durar para com fins financeiros, a percepção sob a reflexão 

sobre e o significado para os quais se encontram ao meu redor, ao exemplo de: 

conviver com tais produtos e produzir espectros que se refletem sobre seus  

significados. 

Para tanto, este trabalho conta com desvios dos significados, funções e usos 

dos objetos e do sujeito a partir de procedimentos técnicos da reprodução que se 

associaram à fabriqueta3 (método específico desta produção) entendidos como 

partes integrantes de um desenho que vai ganhando corpo a cada etapa. 

Apresento um recorte dessa jornada, que se instaurou entre as fronteiras 

tradicionais das linguagens artísticas, dialogando com pensadores e artistas que 

estiveram intimamente ligados na presente investigação, tais como: Gaston 

Bachelard (1884-1962), com a “imensidão íntima” e a “solidão infantil”; Hans Ulrich 

Gumbrecht (1948-), refletindo sobre a “presença” e o “mundo das coisas”; Jorge 

Larrosa (1959-), com a experiência que nos atravessa e toca; Georges Didi-

Huberman (1953-), com o conceito de “rasgadura”; John Dewey (1859-1952), no que 

tange à experiência como algo “real”; Márcia Tiburi (1970-) e Fernando Chuí (1974-), 

para pensar o desenho como o próprio suporte; e artistas como: Karl Haendel  

(1976-), Nazareno Rodrigues (1967-), Keyla Sobral (1977) e Andrea Büttner (1972-), 

a fim de entrelaçar ideias e questões que me movem para continuar produzindo 

enquanto artista-pesquisador. 

Pensando a relação que se obteve com a metodologia empregada, as seções 

foram dividas refletindo as experiências vividas durante a pesquisa e o processo de 

criação, metaforizando estados/movimentos que se fizeram como marcos durante o 

percurso investigativo. 

Na Seção 2, Em flutuação, apresenta-se um aporte teórico associado a uma 

análise do estado da arte atual e a identificação do objeto para dialogar com a 

produção dissertativa, material e conceitual, dando apoio para as discussões e 

apresentando pensamentos que nortearam o entendimento da pesquisa no campo 

do desenho e a relação que os antecedentes tiveram para guiar o surgimento da 

metodologia e guiar a produção subsequente. 

Desse modo, teóricos, artistas e outras experiências artísticas antecedentes 

ao desenvolvimento do mestrado elucidam a base da pesquisa e dão a entender 

 
3 “Fábrica pequena e sem importância”. Retirado de https://www.dicio.com.br/fabriqueta/. Acesso em: 
13 fev. 2019. 

https://www.dicio.com.br/fabriqueta/
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como a produção foi se direcionando com outras formas de produzir, dando norte 

para a construção dos pensamentos que serão discutidos em vista do processo 

criativo. 

A metodologia empregada surgia enquanto o percurso era trilhado; ser um 

sujeito/fabriqueta aliava uma forma de produzir precedente à pesquisa, onde, nesse 

primeiro momento, apresentam-se reflexões ainda flutuantes que levaram ao 

aprofundamento da investigação. 

Assim, através de conceitos operacionais, como repetir, transfigurar, 

reconfigurar, copiar incansavelmente, enquanto fabriqueta, a superfície de objetos 

espectros que podem ser considerados como reinvenções das coisas, numa 

percepção íntima do cotidiano, foi definido o problema: como o desenho na 

superfície de objetos se associam às minhas vivências? E quais objetos se 

encontram mais perto de mim? Compreendendo aqui como significado de afecção, 

essa primeira etapa busca relacionar narrativas de criança e adolescente, 

lembranças de quase afogamentos, aventuras no mar e reflexões sobre os 

antecedentes, onde esse primeiro momento constitui um flutuar para entender o 

caminho para aprofundar. 

Será discutido então, a partir de lembranças afetivas de criança e 

adolescente, o confronto com os elementos aqui investigados tentando sondar a 

imensidão íntima, a solidão infantil e devaneios discutidos por Bachelard (1978; 

2013) através da “matéria imaginante” do elemento água, relacionando com o 

conceito de experiência de Dewey (2010) quando destrilha do corriqueiro. 

A Seção 3, Imersão, é compreendida como um mergulho, um 

aprofundamento e, portanto, uma imersão nos procedimentos dentro do processo de 

criação e conseguinte análise dos conceitos operacionais que foram surgindo, 

qualificando e caracterizando os métodos da fabriqueta, os quais são estabelecidos 

desse período em diante. 

A Seção 4, Emersão, está associada a uma análise da produção e 

instauração investigativa, onde podemos entender o emergir como um experienciar 

produtivo que culminou à luz de um novo conhecimento em artes que se abre a um 

movimento sem fim, entre um eterno embate da correnteza da Arte.  

Nessa seção, será abordada a materialidade do tempo, da imagem, da 

espera, o produzir em série, a percepção dos objetos experienciados durante minha 
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vida dialogando sobre ressignificações, valor, uso, função, intimidade, lembrança e, 

sobretudo, o que se desenha ao olhar. 

Portanto, a serialização dos objetos serviram para amplificar e potencializar o 

desenho que se formou ao fim do percurso investigativo, durante o qual 

pensamentos me alertaram para perceber que o desenho não é só coisa de papel, 

mas de como o artista o pensa e molda-o segundo sua forma de produzir e agir. 

O processo de serialização foi percebido dentro da pesquisa como objeto 

técnica-decalque, onde retomei lembranças de como iniciei a produção em arte 

decalcando quando era adolescente para dar minha ressignificação ao desenho, 

qualificando a reconfiguração como uma subversão de criança tendo a serialização 

como uma cópia, ou decalque. Para tanto, foi necessário neutralizar o objeto, 

desviando-o de suas características e funções como o percebemos comumente, 

onde procurei elucidar o percurso que percorri para chegar à matéria do gesso e aos 

significados que ela incorporou. 

Nas obras apresentadas, são discutidos pensamentos que aliam a imagem, a 

lembrança, a percepção e o tempo como deflagradores de uma zona de incerteza 

entre a relação do sujeito com o objeto. 

Assim, após uma imersão e posterior emersão, apresentam-se, em Emersão, 

a exposição individual resultante desta pesquisa, intitulada Paisagens do excesso, e 

análises sincrônicas e diacrônicas em relação ao estado da arte e à contribuição 

para o conhecimento através das produções e conexões estabelecidas com os 

conceitos operacionais, entendendo o desenho como processo para criação da 

fabriqueta. 

A conclusão, Correntezas Contínuas, encerra as reflexões de todas as 

proposições discutidas aqui, culminando com o retorno à superfície em busca de ar, 

porém à luz de novos conhecimentos e ávido por um novo flutuar, onde essas 

considerações apontam para uma continuidade deste meu eterno ciclo 

marítimo/artístico visual para um possível rumo a novas investigações. 
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2 EM FLUTUAÇÃO 

 

O desenho como uma forma de expressão dentro das artes visuais ganha 

força como linguagem no mundo individual do artista a partir dos anos 1990 segundo 

Ema Dexter (2005), crítica de arte e curadora britânica. Isso se deve ao fato de 

como essa autora explicita por dois fatos: “O desenho nunca foi largamente 

teorizado por si só, permitindo que o campo estivesse aberto para que os artistas 

fizessem o que escolhessem” (DEXTER, 2005, p. 8). 

Nesse sentido, a minha produção reflete sobre um lugar dentro do campo do 

desenho, onde as práticas em artes refletem sobre decalques imagéticos podendo 

trazer lembranças a partir da transferência da superfície de papel para a superfície 

do objeto. Assim, foi se formando essa colcha de retalhos (procedimentos entre a 

reprodução, fotografia, impressão, desenho e transferência), que me impôs a 

pluralidade técnica, por meio da qual necessitei construir minha própria metodologia 

para investigar o objeto da pesquisa, pois “O relato de outros viajantes poucos fatos 

me oferecem a respeito da viagem [...]” (LISPECTOR, 2009, p. 18). Por esses, 

precisei olhar para mim para entender os objetos ao meu redor e como me afetavam 

e faziam sentido, sendo, ao fim de toda a reconfiguração, entendidos como desenho. 

A esse pensamento estão associados pensamentos como o de Fernando 

Chuí e Márcia Tiburi (2010), o qual estabelece uma alusão à Bíblia, a saber, João 

(1,1): “No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. 

Chuí e Tiburi nos levantam uma questão sobre o olhar e o desenho, longe de um 

debate cristão, vale aqui ressaltar: 

 

Antes da palavra, delineou-se o impulso de um gesto primário. 
Imagino os olhos de Deus e dos homens se abrindo, não 
necessariamente nesta ordem, antes de se encontrarem com o 
verbo; teriam visto formas delineadas pelas folhas ao vento, pela 
água na encosta, pelo risco na parede; teriam quiçá descoberto em si 
mesmos uma outra intenção, tão oculta quanto perigosa. Em 
princípio era o desenho? (CHUÍ; TIBURI, 2010, p. 32) 

 

Bem, confesso que é um tanto instigador o pensamento de uma imagem do 

desenho de Deus em forma de homem indo se encontrar com o verbo. Trago essa 

licença poética do artista e escritor como uma alegoria para ilustrar questões que ele 

levanta sobre o olhar. Chuí e Tiburi invertem a visão cristã da palavra como uma 
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supremacia, colocando-nos a pensar a importância de ver e, sobretudo, pensar a 

visão como desenho. Em suma, no início era visão (o que se desenha ao olhar) ou 

verbo? 

De tal forma, outros pensamentos foram aliando a essas ideias sobre a 

dimensão que o desenho foi proporcionando a esta pesquisa, como: “A observação, 

a memória e a imaginação são as personagens que flagram esta zona de incerteza: 

o território entre o visível e o invisível” (FRANCASTEL apud DERDYK, 2015, p. 117), 

de tal sorte que a informação pela desinformação na superfície de objetos pode 

discutir o desenho como forma de agir, criar, pensar, perceber e, sobretudo, como 

processo, que também é posto em questão aqui ao passar por diverssos 

procedimentos de ateliê, e não necessariamente estar presente como produto final, 

pois esta pesquisa se alia com o pensamento de “o disegno interno e o disegno 

esterno, sendo, grosso modo, o desenho interno o conceito formado na mente, a 

‘forma sine corpore’, o pensamento visual, e o desenho externo a sua corporização 

gráfica [...]” (BISMARCK, 2000, p. 1). 

Assim, todo o processo apresentado foi pensado e produzido dialogando com 

a linguagem do desenho como pensamento visual que guiou as práticas e 

produções que se seguiram. 

Sendo uma delas os objetos decalque, reflito agora que talvez a necessidade 

obsessiva de copiar objetos tenha começado quando meu irmão Ricardo, ainda 

menino, brincando de skate, quebrou um espelho francês antigo (figura 1). Era um 

espelho como este, mas lembro que era muito maior. Talvez ali tenha iniciado um 

complexo do espelhar que se fixou em mim, de apreender através dessas peças 

outras justificativas que não o seu valor monetário, mas de valor humano, relacional 

e afetivo. 

 

Figura 1 - Espelho dourado numa sala com antiguidades, 100x80 cm, 2018 
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Fonte: o autor. 

 

Portanto, a apreensão da imagem que me instigava através de decalques 

tinha, desde criança, uma vontade de captar e dar objetividade à imaginação. Os 

decalques através da cópia, entendo agora, eram e são os meus lugares de 

reinventar-me, pois poderiam reconfigurar o mundo à minha volta segundo minhas 

vivências e a minha compreensão sobre desenho. 

As técnicas de reprodução se tornaram procedimentos dentro das práticas em 

ateliê de diversas formas: utilizando a fotografia, passando o desenho para o papel 

ao transferir a imagem, o objeto-decalque e, no fim, o produto era um resultado de 

multitransferências, de dimensões impossíveis de serem reconstituídas. Porém, o 

que me interessava era o resultado final desse longo processo entre fotografia, 

digitalização, artesania manual do desenho, transferência, captura do objeto e, 

finalmente, o que se perde, se deixa, ou se ganha entre a relação sujeito-objeto 

nesse caminho, enfim, o desenho que se tem como resultado. 

Esse espaço da fototransferência me permitiu viver em experiência a minha 

fabriqueta de objetos, montando a investigação visual que surgiu como uma 

possibilidade durante este trabalho. 
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Assim, olhando do lugar que me encontro agora neste momento da pesquisa, 

vejo que existem aqui muitas relações com o livro-catálogo Hiperdrawing: Beyond 

the lines of Contemporary Art, editado em 2012 por Phil Sawdon e Russel Marshal, 

que exploram o conceito de hyperdrawing:  

 

We have appropriated the expression 'Hyperdrawing' (noun) and 
'hyperdrawing' (verb) with an understanding that the prefixes sub- and 
supra- provided an articulate way of identifying and structuring 
drawing territory4 (SAWDON; MARSHAL, 2012, p. 9). 

 

Portanto, seja uma fronteira “abaixo, acima, além”, para citar algumas 

reflexões que são desenvolvidas nesse livro, creio que o que está proposto aqui é a 

interconexão do desenho como processo e com a do sujeito/fabriqueta que opera 

pela serialização e repetição, compreendendo a necessidade que a linguagem do 

desenho desempenha para a pesquisa. 

Assim Hyperdrawing foi um livro essencial para encontrar subsídios e 

reafirmar o desenho como processo, que tomou a dianteira durante a pesquisa, 

onde pude perceber que “um processo de desenho evolui onde os efeitos das forças 

individuais não podem mais ser discernidos nem diferenciados uns dos outros, mas 

ao invés disso, agir em diálogo, trabalhando juntos” (COCKER, 2012, p. 16). 

Foi então que, olhando para a obra de Karl Haendel (figura 2), na qual o 

artista, nascido em Nova York em 1976, cria um espaço onde confundimos se 

aquele elemento é real, se é uma fotografia ou se é um desenho sobre papel, e que, 

sendo ele um objeto tridmensional feito de papel montado, me despertou para 

entender a necessidade de imprimir o desenho, delinear à minha vontade aos 

objetos espectros. Dessa forma, desenho, fotografia e objeto não poderiam ser mais 

discernidos, porém percebidos, dentro desta pesquisa, como um desenho em 

processo. 

 

Figura 2 - Obra Salt box #1, do artista Karl Haendel; lápis sobre papel,  
120x150x70 cm, 2009 

 
4 “Nós nos apropriamos da expressão 'Hiperdrawing' (substantivo) e 'hiperdrawing' (verbo) com o 
entendimento de que os prefixos sub -e supra- proviam uma maneira articulada de identificar e 
estruturar o território do desenho” (tradução nossa). 
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Fonte: SAWDON; MARSHALL, 2012, p. 42. 

 

Penso haver uma junção de alguns termos que se discute ao longo deste 

texto, como: as “imagens sem sujeito” (DIDI-HUBERMAN, 2013), a “estranheza” e a 

“imagem como rasgadura”, os quais são assuntos que as obras têm em comum, 

“uma existência entre a coisa5 e a representação” (BERGSON, 2010, p. 2), como o 

autor aborda, a meio caminho entre esses dois termos, essa existência seria 

mediada pelo “centro de ação” que é o corpo. Dado isso, irá o autor diferenciar a 

“percepção da matéria” (conjunto de imagens) que está estritamente ligada às 

lembranças e, posteriormente, diferirá a natureza da percepção com a afecção, 

onde: “[...] minha percepção está fora de meu corpo, e minha afecção, ao contrário 

em meu corpo” (BERGSON, 2010, p. 59). Sem, no entanto, haver percepção sem 

afecção. 

 

5 Entendo a relação dessas imagens e desse conceito, a partir das imagens que se acumulam 
durante nossa vida, e que podem modificar a sua percepção a partir da nossa afecção com uma 
determinada coisa que se apresenta a nós. 
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Nesse sentido é que as produções apresentadas nesta incursão operam entre 

imagens, corpo e objeto, traduzindo as percepções, afecções e, por vezes, iludindo-

as entre lembranças e memórias (dependentes da condição temporal), excedendo a 

vivência íntima, através de obras, de seus observadores. 

 

2.1 DESTERRITORIALIZANDO O DESENHO OU O DESENHO/VISÃO/PENSAMENTO 

 

“Não há visão sem pensamento”  
(MERLEAU-PONTY, 2004). 

 

As imagens que são percebidas nas obras produzidas durante esta pesquisa 

criam outras realidades, gerando um objeto que pensamos ter identificado em 

primeiro contato, mas que, quando descobrimos que não é o objeto em si, e sim um 

espectro, provoca então um estranhamento, e nesse momento não sabemos dar 

nome ao que se apresenta. Didi-Huberman (2013) coloca esse acontecimento visual 

da seguinte forma: 

 

[...] saber ver ou ver sem saber. Uma perda em ambos os casos. 
Quem escolhe saber somente terá ganho, é claro, na unidade da 
síntese e na evidência da simples razão; mas perderá o real do 
objeto, no fechamento simbólico do discurso que reinventa o objeto à 
sua própria imagem, ou melhor, à sua própria representação. (DIDI-
HUBERMAN, 2013, p. 186) 

 

Sendo assim, quem deseja ver, ou melhor, olhar, sai da unidade desse campo 

visual epistemologicamente fechado para flutuar em um campo de outros sentidos, 

tornando frágil ou pulverizado o contexto da síntese, desmembrando o sujeito do 

saber “voltando a simples razão a algo como sua rasgadura” (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 186). Daí surgem as “imagens sem sujeito”. 

Ao mesmo tempo em que fui abrindo-me ao campo do desenho, tentei 

compreender o que é a imagem como desenho. Nesse sentido, considerei 

importante quando o artista visual Fernando Chuí (CHUÍ; TIBURI, 2010, p. 91) fala 

sobre uma filosofia do desenho: “Desenho não é uma representação, mas uma 

lógica e uma ação. Isto, a meu ver, é a base de uma filosofia do desenho”. 

Partindo, então, do pressuposto de que o desenho contemporâneo desloca a 

questão do desenho para uma lógica e uma ação, onde não se dissocia ver versus 

desenho, ou, pensar versus desenho, fica a pergunta: como pensar e ver a partir 
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desse campo? Como aprova Chuí e Tiburi (2010, p. 78): “O suporte do desenho é o 

papel, a pele, o muro, mas o desenho, ele mesmo, a meu ver, já é o suporte porque 

ele apresenta-se como a base conceitual de todas as nossas relações estéticas e 

artísticas”, cujo conceito é reforçado por A. L. Eluf (2017, p. 65): “O desenho é o 

modo mais imediato de registro de nosso olhar. Por meio dele compreendemos o 

que vemos, o que sentimos e estabelecemos nossa relação com o mundo”. 

Sendo assim, é considerado hoje em artes visuais que o desenho se 

transformou em um instrumento que intermedeia-nos com a realidade circundante, e 

veicula ideias que pairam sobre a mente materializando-se não apenas no papel, 

mas em qualquer suporte ou gesto, e por sua vez não precisa estar presente numa 

realidade imediata, mas que existe na mente do artista entre o real e o imaginário, 

entre o mundo das lembranças, o mundo das matérias e o mundo sensitivo. Assim, 

o que se busca nas artes visuais hoje e através do desenho, como em qualquer 

outra linguagem visual, são a reorganização e o rompimento dos cânones 

tradicionais, onde “a visão retiniana deixa de ser a projeção real do mundo, 

passando a imaginar a nossa projeção do mundo, o que é visto e sentido” 

(SANTOS, 2005, p. 25). 

Nesse processo de hibridização e reorganização, segundo uma autonomia 

dentro das artes visuais, surge entre dois objetos familiares um terceiro, onde “[...] o 

encontro de dois meios constitui um momento de verdade e revelação do qual nasce 

a forma nova” (MCLUHAN, 1969, p. 75), modificando a experiência espaço temporal 

e gerando objetos fundamentados na forma de investigar, afirmar e, ou, negar 

teorias da arte, da cultura e filosofia e outras áreas do conhecimento, as quais se 

atravessam e desafiam-se, tal forma que, para Lucimar Bello (1997): 

 

O desenho, na contemporaneidade é desenhado, é pintado, é 
esculpido – é plural e trans-criado – construído por associações de 
materiais, quer sejam apropriados na natureza – folhagens, água, 
raios, nuvens, quer sejam apropriados do mundo da cultura – lixo 
urbano, fragmentos industriais, quer sejam produções tecnológicas – 

multimeios e interatividades – obras virtuais. (BELLO, 1997, p. 271), 
 

Assim, ao olhar para obras como Ilusões (figura 3), do cearense Nazareno 

Rodrigues, apesar de se diferenciar em alguns pontos quanto à minha produção (no 

sentido em que nessa obra ele se apropria do objeto industrial e reconfigura sua 

informação, ao passo que eu reproduzo o objeto através da apropriação para 
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reconfigurá-lo), percebo que elas fazem parte do meu imaginário para pensar a 

possibilidade do desenho como design, como imagem, onde a palavra desenhada, 

por diversas vezes nas minhas produções, faz-se presente. Assim, apropriei-me de 

frases desenhadas para as minhas obras, onde, através do desenho e da 

construção de um pensamento traduzido como investigação visual, concordo que 

“[...] cada um se apropria desse princípio e estabelece seu modo pessoal de falar de 

sua relação com a realidade” (ELUF, 2017, p. 66). De tal forma, as palavras para 

mim fazem associações com tempos de uma materialidade que nunca chega, um 

tempo impossível, inalcançável corporalmente, podendo somente desenhar-se no 

imaginário. 

O desenho se tornou uma ferramenta para transgredir e subverter a realidade 

e entre essa tríade – pensar/desenhar/escrever –, onde me deparo com essas 

transposições de linguagens na representação de um real. Nesses espaços neutros 

das obras, vivo, onde elejo ser meu lugar deslocado, decalcado do cotidiano, onde 

exijo ao desenho novas narrativas. 

Ao longo da observação em que a escrita tinha parte significativa dentro dos 

trabalhos, notei semelhanças com as ironias dotadas de um cinismo nessa obra de 

Nazareno e também em outras do mesmo artista, que assumem um lado mais 

textual e afetivo, estabelecendo metaforicamente nexos entre sujeito e objeto, onde 

essas textualidades anseiam por imagens ora irônicas e sarcásticas, ora poética e 

introspectiva. 

 

Figura 3 - Ilusões, de Nazareno Rodrigues; 6x6x6 cm cada lata, 1999 

 

Fonte: https://carbonogaleria.com.br/obra/ilusoes-240 

 

https://carbonogaleria.com.br/obra/ilusoes-240
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Essa obra de Rodrigues (figura 3) permeia a minha, quando é necessário criar 

um design, ou desenho, para um objeto, o qual discute a criação de imagens por 

meio dessas metáforas, ou jogos de linguagem. No entanto, considero as palavras 

que insiro nas minhas obras, partes integrantes de um desenho maior que se forma 

do objeto, por isso analiso na minha produção que há a necessidade de produzir 

ambos, o objeto decalcado e a palavra/desenho, partes de uma imagem que se 

desenha ao nosso olhar. 

É dessa forma que me aproprio de tais objetos, capturando o que eles têm de 

gerador de realidades e narrativas íntimas, a partir do ambiente em que vivo (uma 

casa de antiquário composta excessivamente de objetos antigos), para assim poder 

desenhar na superfície do real, intimidades que me reinventam, através das quais 

me sustento no mundo, ao passo que as produzo obsessivamente, pois “A verdade 

está em alguma parte: mas inútil pensar. Não a descobrirei e no entanto vivo dela” 

(LISPECTOR, 1988, p. 31). 

A percepção do desenho, da imagem e da escrita, diluiu-se quando tomei 

conhecimento de leituras que aos poucos me permitiram imergir numa liberdade 

criativa, enquanto entendia o campo de atuação de um desenho transferido a partir 

de uma imagem que reconfigura o objeto. Portanto, parece haver um consenso de 

que a natureza do desenho é sempre uma; no entanto, é sempre outra, como uma 

alegoria, que está fora, além, e que escapa entre desenho mental, ação, desenho 

real, que se encontra no processo e que, na minha pesquisa, imagem e objeto 

unificam-se na linguagem do desenho através do ato. Para Bismarck (2000), 

 

Esse espaço que se situa entre a ideia e a sua imagem, esse espaço 
que trabalha a ideia, que a reconfigura, que coloca em evidência o 
fazer, que convoca e coloca em confronto o passado e o futuro, o 
conhecido e o desconhecido, o conhecimento e o reconhecimento, a 
tradição e o novo, as linguagens gráficas, as suas convenções e as 
suas limitações, esse é o espaço onde o desenho se faz, esse é o 
espaço operativo do desenho, é aí que o desenho se resolve 
(BISMARCK, 2000, p. 1). 

 

Em síntese, o desenho para mim é o que resta como processo de todas as 

operações descritas nesse espaço de resolução que o autor descreve, pois foi na 

ação que ele não se conformou, manteve-se por vezes à distância, mas pôs em 

confronto a linguagem gráfica em embate entre passado e futuro, o que me fez 

acreditar tratar-se de uma investigação visual tendo o desenho como pista, como 
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trajeto e resolução. No entanto, foi preciso mergulhar de cabeça nesse campo do 

desenho e da imagem, desvelando-se diversas possibilidades para encontrar a 

minha maneira de produzir, onde não havia “[...] outro modo de encontrar a forma, i. 

e., saber o que se deve fazer e como fazer, senão efetuá-la, produzi-la, realizá-la” 

(PAREYSON, 1993, p. 69). 

 

2.2 ALGO SE ENCONTRA ENTRE A SUPERFÍCIE E A SOLIDÃO  

 

No desenvolvimento da pesquisa, pude ir constatando que, à medida que me 

aprofundava, na mesma medida a pesquisa se unificava a mim, dando à ela um tom 

pessoal de lembranças que vivenciava a partir da matéria água, e que essa se 

tornava então cada vez mais importante dentro do seu desenrolar. A partir da ação 

de sondar o meu imaginário, pude rememorar e estabelecer relações com 

lembranças sobre os quase afogamentos que vivenciei e, sobretudo, da água como 

matéria potencializadora dentro do meu processo criativo. 

A experiência de ter me colocado exatamente onde estive há muitos anos 

(fase infantojuvenil), encostado em um banco que fazia fronteira com uma parede 

fria e que, no entanto, me causava um estranho calor diante da visão de meus 

irmãos brincando na piscina, me despertou para repensar meu processo criativo e 

como a água está imbricada nele. 

Lembro daquela alegria de brincar dentro da água; minha vontade sempre foi 

de mergulhar, mergulhar tão fundo para ninguém me encontrar, e as narrativas que 

imaginava distraído embaixo da água enquanto os outros se ocupavam de brincar 

de Marco Polo eram interessantes demais para passar desapercebidas na minha 

imensidão íntima, ou solidão de criança, como define Bachelard (1978). 

As águas sempre estiveram de uma forma quase visceral em minha vida: 

quase me afogou duas vezes. Hoje, percebo que o olhar através da matéria água, 

dentro do processo criativo, inventa realidades como num salto no mar, um 

mergulho numa água turva ou uma percepção da imensidão olhando o meu 

horizonte, assim conhece-se um desconhecido através de um devaneio. Podemos 

esclarecer através das seguinte palavras: 

 

Mas o devaneio não conta histórias. Ou, pelo menos, há devaneios 
tão profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão 
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profundamente em nós mesmos que nos desembaraçam da nossa 
história. Libertam-nos do nosso nome. Devolvem-nos, essas solidões 
de hoje, às solidões primeiras. Essas solidões primeiras, essas 
solidões de criança, deixam em certas almas marcas indeléveis. 
Toda a vida é sensibilizada para o devaneio poético, para um 
devaneio que sabe o preço da solidão. A infância conhece a 
infelicidade pelos homens. Na solidão a criança pode acalmar seus 
sofrimentos. Ali ela se sente filha do cosmos, quando o mundo 
humano lhe deixa a paz. E é assim que nas suas solidões, desde 
que se torna dona dos seus devaneios, a criança conhece a ventura 
de sonhar, que será mais tarde a ventura dos poetas. Como não 
sentir que há comunicação entre a nossa solidão de sonhador e as 
solidões da infância? E não é à toa que, num devaneio tranqüilo, 
seguimos muitas vezes a inclinação que nos restitui às nossas 
solidões de infância. (BACHELARD, 1996, p. 93) 

 

Podemos, através de um devaneio, reencontrar essas inclinações da solidão 

de infância e perceber uma comunicação da ventura do poeta e a solidão da 

infância. 

Parece-nos importante o fato de que a solidão é um dos fatores operantes 

para a imensidão íntima. Ainda me lembro quando, aos dezesseis anos, tive a 

oportunidade de me aventurar no mar num barco à vela (um “dingue” medindo 10 

pés, no qual somente cabiam três pessoas), desbravando a Baía de Todos os 

Santos. Espantava-me, ao aproximar de navios cargueiros, o quanto éramos 

pequenos em relação àqueles. No entanto, a imagem que ficou marcada em mim e 

que pareço carregá-la comigo até o momento em que eu deságue no horizonte foi a 

de me atirar no meio do canal onde esses navios se deslocam na baía, do qual nem 

se cogita a profundidade. Assim me percebi envolto noutra forma de água turva, 

uma água do desespero, e assim recorri à superfície, exasperado e com os pulmões 

agitados como quem vê a verdade de perto, a verdade de apenas uma realidade, 

naquele caso, a minha, particular e íntima. Bachelard disserta sobre essa relação no 

mar refletindo sobre a imagem da matéria água: 

 

Na verdade, o salto no mar reaviva, mais que qualquer outro 
acontecimento físico, os ecos de uma iniciação perigosa, de uma 
iniciação hostil. É a única imagem exata, razoável, a única imagem 
que se pode viver, do salto no desconhecido. Não existem outros 
saltos reais que sejam saltos ‘no deseconhecido’. O salto no 
desconhecido é um salto na água. (BACHELARD, 2013, p. 172) 

 

O autor afirma então a importância psicológica dessa imagem, a qual é a 

prova evidente através de uma experiência real, e assim remete ao elemento real 



25 

 

dessas imagens, especificamente aqui, a água. Dessa forma, Bachelard destaca 

que podemos perceber qual peso psicológico, a partir de uma locução tão 

desgastada como “um salto no desconhecido”, pode-se receber da matéria 

elementar água quando uma imaginação material devolve-a ao seu íntimo. 

Pude também experienciar esse desconhecido na ação que gerou a obra 

Dissimulações, apresentada na exposição Entremeios: desdobramentos do tempo e 

da terra (2017), realizada na Galeria Cañizares, tomado de um momento breve de 

completude através de um contato mais integral com o mundo das coisas, um 

contato de presença. 

 

Figura 4 - Frame do vídeo que compôs a obra Dissimulações 

 

Fonte: Vídeo produzido por Mário Vasconcelos e Edgard Oliva. 

 

Esse trabalho foi composto por um objeto e um vídeo de uma ação (ver 

figuras 5, 6 e 7) em que eu me encontro flutuando no mar segurando uma das 

caixas de cerâmica de minha autoria, que tem a forma de uma caixa comum de 

papelão (detalhe na figura 7). 

Nessa obra, pude experimentar algo que ainda não havia feito, estabelecer a 

aproximação do corpo com o objeto. A ação consistia em: flutuar, emergir, imergir 

(que guiaram, por exemplo, como estruturar o texto dissertativo) e se perder na maré 

– conceitos operacionais, como define Sandra Rey (2002), recordando sobre os 

conceitos que atravessam a poética e se tornammétodos de investigação para dar a 

ver o texto do artista. 
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No vídeo, não se pode concluir o local em que foi filmado (pois não existem 

referências, somente a linha do horizonte). Para a ação, existiram algumas 

exigências: o local seguia o critério de ser divido entre as águas mansas da Baía de 

Todos os Santos e as águas turbulentas da costa de Salvador; que fosse apontado 

para o leste, em direção ao Oceano Atlântico, refletindo sobre o imenso mar e o 

corpo se perdendo no horizonte; a câmera posicionada ao longe deveria conseguir o 

máximo possível me aproximar com o nível do horizonte ao nível do olhar, onde meu 

corpo se fundiria com esse lugar impossível; o áudio da ação é constituído pelos 

sons de dentro da água; os cortes da filmagem, por vezes, fundem-se 

imageticamente com a maré que leva o corpo e perdemo-o de vista na imensidão, o 

que nos permite refletir sobre a instabilidade de viver. Esses são alguns recursos 

técnicos e pensamentos que conduziram a experiência em questão. 

A caixa de cerâmica, que fez parte da ação performática gravada para o 

audiovisual final foi exposta juntamente com o vídeo, tornando-se uma chave para 

acessar e estabelecer conexões entre o objeto construído, ou seja, o objeto estático 

e o objeto documental que apresentava uma ação dinâmica, podendo fazer relações 

com a percepção que temos da terra em relação ao mar, o corpo flutuando, o 

horizonte e o desconhecido. 

Concentrei-me apenas na ação e ali deixei de ser sujeito conjuntamente com 

as imagens rasgadas; tornei-me objeto do meu próprio ser, parei de pensar e 

sonhei, ri, tive crise de risos, na verdade, pois naquele momento me rasguei e me 

tornei sujeito-objeto (fenômeno, segundo o pensamento heideggeriano), coisa para 

os outros6, tanto o público presente da ação quanto o espectador da obra final 

exposta na galeria. Posto que, para Heidegger, segundo Ferreira (2007, p. 5): o ser-

no-mundo se relaciona com “estes três ‘momentos’ (coisas, outros, e a si mesmo)”, 

nesse flutuar, esqueci de mim e tive a sensação de ser coisa através da experiência, 

tendo a “presença” como resultado segundo Gumbrecht (2010). 

 
6 A partir do entendimento do conceito de “presença”, de Gumbrecht (2010), através da qual nossa 
interpretação do mundo também pode ser pela experiência e não apenas explicada pelo sentido, 
acredita-se que, nesse ponto da pesquisa, tenha-se produzido o que ele chamou de “epifania”, dado 
a intensidade da experiência, dentro do fenômeno de presença (as coisas palpáveis da percepção de 
mundo). Pontuo então que, para esta pesquisa, o entendimento de coisa esteja de acordo com o 
pensamento de Heidegger, consequentemente também o de Gumbrecht, sobre o mundo das coisas, 
o ser dos entes, que vêm ao nosso encontro, onde, neste momento da pesquisa, em uma epifania, 
percebi a sensação de viver, em integração, as coisas, sendo que, segundo Heidegger, “[...] conceito 
de coisa que não é senão a unidade de uma multiplicidade dada nos sentidos” (HEIDEGGER, 2010, 
p. 59). Nesse sentido, senti ser partícipe, analisando posteriormente a ação, do mundo das coisas. 
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Tive de fato uma experiência perdendo-me na corrente do mar, ouvindo 

apenas o som da água ao boiar. Ao que se seguiu, foi atribuído esse sujeitar-se 

como coisa, um princípio que culminaria  na fabriqueta, sujeito/fabriqueta que se 

equipara ao mundo das coisas. 

 

Figura 5 – Dissimulações; vídeo e caixa de cerâmica (25x17x15 cm), Galeria 
Cañizares, exposição Entremeios: desdobramentos do tempo e da terra, 2017 

 

Fotografia: Renata Voss. 

 

De tal sorte, mergulhei nesse desconhecido e conheci-me, concordando com 

Dewey (2010) em que a experiência vivida é incipiente, pois há um desequilíbrio 

entre o que pensamos, desejamos e obtemos, havendo essas dispersão e distração 

não compondo uma experiência singular. O autor afirma que para se ter uma 

experiência singular é necessário que o material vivenciado culmine em uma 

consecução, um desfecho:  

 

A experiência, nesse sentido vital, define-se pelas situações e 
episódios a que nos referimos espontaneamente como “experiências 
reais” – aquelas coisas de que dizemos, ao recordá-las: ‘isso é que 
foi experiência’. Pode ter sido algo de tremenda importância – uma 
briga com alguém que um dia foi íntimo, uma catástrofe enfim evitada 
por um triz. (DEWEY, 2010, p.110) 
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O pensamento de Dewey consiste em observar a experiência que destrilha do 

corriqueiro e nos põe em um fluxo que vai de algo para algo, fazendo-nos aperceber 

do acontecido como algo “real”, algo que de fato aconteceu, saindo do automatismo 

vivido ou, como prefere o autor, a experiência vivida, que seria incipiente. 

Essas experiências reais foram somando à pesquisa, que naquele momento 

se encontrava em processo, onde as imagens da água, de saltos no desconhecido, 

narrativas de adolescente e da criança que conhece o preço da solidão se fazem 

presentes, e se situam no corpo do objeto propondo um mergulho interno e 

descobrem uma outra realidade tentando comunicar a solidão de um ser adulto 

sonhador com as solidões de infância, movido pela reinvenção de realidades. E 

assim, em um outro momento da pesquisa, a criança subversiva reinventa-se 

através da matéria (gesso) e do traço do desenho cristalizado a partir dos saltos na 

água. 

Nesse sentido, os antecedentes que constituíram o pré-projeto retomaram 

questões a partir do sólido, mais precisamente a obra Contém alguns futuros (figura 

6), a qual faz conexão com a palavra e o tempo, que traziam reflexões para pensar 

um tempo inalcançável a partir da estaticidade da imagem e da palavra na superfície 

dos objetos, os quais por serem estáticos nos colocam a pensar tempos futuros 

sobre a vida vivida. Percebo esses objetos como uma percepção do tempo, da 

espera, em que a sociedade parece flutuar em meio aos objetos industriais. 
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Figura 6 - Contém alguns futuros; acrílica sobre cerâmica, 25x17x15 cm, 2015 

 

Fonte: o autor. 

 

Em alguns momentos durante a pesquisa, tentei me colocar nesse lugar das 

coisas. Assim, eu também precisei flutuar para poder experienciar momentos de 

“presença” segundo Gumbrecht (2010). Esse autor posiciona a cultura de sentido 

como sendo oriunda do pensamento cartesiano, atribuidor de sentidos a partir de um 

campo hermenêutico, e a cultura de presença através da presentificação do corpo. 

O filósofo ressalva, ainda, que a presença e o sentido estão sempre em 

tensão, mas que o último parece dominar na contemporaneidade. Em Nosso amplo 

presente: o tempo e a cultura contemporânea (2015), ele destrincha o que entende 

sobre presença: “[...] que as coisas estão a uma distância de ou em proximidade aos 

nossos corpos; quer nos ‘toquem’ diretamente ou não, têm uma substância” 

(GUMBRECHT, 2015, p. 11). Assim, “fenômeno de presença” (stimmung) é a 
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relação que estabelecemos com o nosso ambiente, compreendendo o que ocorre 

quando o mundo material à nossa volta afeta a superfície do nosso corpo. 

O objetivo com a produção dos objetos espectros é poder possibilitar a 

percepção da presença, pois considero esses elementos visuais da sociedade atual 

um desvio para uma cultura predominantemente do sentido. Sendo assim, a partir 

da reconfiguração da forma primeva dos objetos através do desenho, e de uma 

eliminação a priori do que estamos habituados com eles, podemos retomar esse 

outro contato, onde “[...] experienciar as coisas do mundo na sua coisidade pré-

conceitual reativará uma sensação pela dimensão corpórea e pela dimensão 

espacial da nossa existência” (GUMBRECHT, 2010 p. 147). A essas reflexões, 

aliam-se as imagens deslocadas de contexto na superfície dos objetos, onde um não 

entendimento pode nos abrir um campo para refletir a partir do nosso imaginário. 

Esses pensamentos começaram a fazer sentido quando visitei a 33ª Bienal de 

São Paulo, onde tive contato com a obra da alemã Andrea Büttner (1972), da série 

Phone Etching (figura 7), na qual, a partir das manchas criadas pela impressão 

digital na tela de seu celular, cria impressões em gravuras de grande formato, 

transcrevendo-as em uma outra superfície deslocada do seu habitual. São 

apresentadas, ainda, numa parede revestida em tecido azul similar aos uniformes 

usados por operários, os quais fotografou com o seu celular. A artista chama nossa 

atenção para fenômenos ou estruturas que, via de regra, passam desapercebidos, 

negligenciados ou propositalmente esquecidos no cotidiano, permitindo-nos fazer 

reflexões ao exemplo do quanto estamos com os nossos dispositivos tecnológicos 

operando uma grande fábrica da tecnologia. 

Essa obra me chamou a atenção para essas “estruturas” quase 

imperceptíveis no nosso cotidiano, mas que, postas em evidência, subvertem a 

informação, onde podemos enxergar nossas marcas como operárias de uma 

estrutura invisível, marcas silenciosas, manchas esquecidas que agora, nesse outro 

momento, coloca-nos em um contato mais próximo, fazendo-nos sondar a presença 

através da visualização de manchas e marcas estruturantes. 
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Figura 7 - Da série Phone Etching, de Andrea Büttner, 200x80 cm cada, 2018, e 
Fabric Wall (blue); parede de tecido azul esticado, madeira, MDF, 2018 

 

Fonte: o autor. 

 

Foi então que, em um insight, na dimensão pareysoniana do termo, aquela 

que “sempre vem de encontro ao artista e se apodera de sua mente estimulando-a e 

por vezes até obsessionando-a” (PAREYSON, 1993, p. 79). Percebi que a minha 

intimidade conectada ao mundo, estava guardada em objetos, exemplo de um 

computador, já que nunca tive a vontade de externar quem sou em paredes de 
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quarto, portas ou grandes murais com fotos7. É em rede que, por vezes, tenho a 

estranha impressão de estar conectado ao mundo. 

Seguindo a linha de percepção do autor para “intimidade”, algumas questões 

da pesquisa foram ganhando corpo: como propor a presença, ou ampliações de 

existências, através de objetos reconfigurados? E assim foi ficando claro para mim 

que eu mesmo tinha que ser objeto, coisa, instrumento (fabriqueta), para possibilitar 

produtos de uma existência ampliada, propondo e possibilitando experiências. 

Capturei objetos para falar sobre as marcas que eles deixam na superfície, 

não somente do objeto em si, mas em nós, no tempo, onde é possível através deles 

acessar lembranças. Porém, segundo Bachelard (1978, p. 203), mais importante do 

que localizar uma lembrança no tempo, a qual é “Mais urgente que a determinação 

das datas é, para o conhecimento da intimidade, a localização nos espaços da 

nossa intimidade”. Assim como uma aparição, esses objetos que produzo podem 

atuar como espectros de vivências, trazendo rememorações que nos remetem a 

esses espaços da nossa intimidade, como exemplos: o escritório, a piscina, um 

barco, que trazem esses estados de presença através dos objetos. 

Pensa-se tanto ser possível obter um novo desenho daqueles objetos quanto 

redesenhar a lembrança, no sentido de dar para, a partir da matéria plástica, que 

configurará a lembrança como corpo visível. Silenciosamente, solicitam as nossas 

marcas, estruturas invisíveis que se formam no tempo, na infância, na adolescência 

e na fase adulta. 

A partir desses pensamentos, acredito que meu recorte poético sobre esses 

objetos tenha um espaço preparado pelo nosso tempo, ou seja, acredito ser possível 

falar sobre intimidades, afetividades e estranhamentos através desses excessos que 

quero propor enquanto obra, por ser um tema que já nos perpassa no tempo e 

espaço em que vivemos. No entanto, a forma da abordagem desta pesquisa parte 

do íntimo, através do qual a percepção pode renovar-se sempre, a partir de tal 

subjetividade entre sujeito e objeto. Danto (2013) nos esclarece sobre a proposição 

de uma ideia através da obra de arte:  

Qualquer representação que não seja uma obra de arte pode ter um 
correlato em outra que é arte, e a diferença está no fato de que a 
obra de arte usa a maneira como a não-obra de arte apresenta seu 

 
7 Quando digo isso, estou afinado com Gaston Bachelard em Poética do Espaço: “Devemos voltar a 
nossos estudos positivos sobre a imaginação criadora. Com o tema das gavetas, dos cofres, das 
fechaduras e dos armários, vamos retomar contato com a insondável reserva dos devaneios da 
intimidade” (BACHELARD, 1978, p. 248). 
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conteúdo para propor uma ideia relacionada com a maneira como 

esse conteúdo é apresentado.(DANTO, 2013a, p. 219) 
 

Entre o nosso olhar e os objetos que proponho, existe um espaço de 

interpretação e de afetividade, que se encontra no acontecimento visual, e esse é 

gerador de uma imagem, onde sua intensidade varia de acordo com a relação obtida 

diante da obra. 

De tal sorte, o que veio a seguir foi entendido como um mergulho, mais 

propriamente uma imersão, em práticas e procedimentos de ateliê para obter 

conexões e associações entre técnicas e intenções na superfície dos objetos, onde 

as obras Contém alguns futuros e Dissimulações apontaram direções para operar e 

conectar palavras a uma dimensão poética do tempo somado à experiência da 

presença como norteadora para a criação da “fabriqueta” como metodologia. 

Nessa perspectiva, e no primeiro momento da pesquisa, busquei flutuar no 

meu próprio mundo, pois queria descobrir, através da experiência corporal, mais 

sobre aqueles objetos-memória e como nos afetam, como fala Larrosa (2016, p. 18): 

“A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. 

Ademais, a investigação estabelece relações com uma bibliografia que tem 

como ponto central a obra em construção. Nesse sentido, fundamentado em 

Larossa, Pimentel (2015) nos diz: 

 

Larrosa (2002) denomina ‘ciência experimental’, que não busca a 
verdade estanque e universal, mas a verdade possível naquele 
trabalho, naquela pesquisa. Essa ‘verdade’ é a solução para o 
problema de pesquisa proposto, e é devolvida à sociedade sob a 
forma de objetos artísticos em suas variadas formas: gestuais, 

sonoros, táteis, conceituais, virtuais etc. (PIMENTEL, 2015, p. 9) 
 

Conduzido diante disso, percebi a oportunidade na qual me propus a ser 

sujeito/fabriqueta, sujeitado a fabricar excessivamente objetos de gesso para 

criações de “imagens sem sujeito” segundo o conceito de rasgadura do autor 

Georges Didi-Huberman (2013, p. 193). Dessa maneira, enquanto fabriqueta, 

equiparo-me ou, pelo menos, intenciono estar no plano das coisas, “instrumentos” 

(FERREIRA, 2007, p. 5), tentando capturar dimensões do real/realidade e fazer 

menções ao imaginário poético, cínica ou sarcasticamente, através das minhas 

experiências traduzidas em imagens sobre sólidos. Assim, a captura, a serialidade e 

a repetição foram as maneiras que encontrei para transfigurar, reconfigurar e me 
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reinventar no tempo através da produção de objetos que fazem interconexões com 

minhas vivências. 
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3 IMERSÃO 

 

Na presente seção, apresento a fundação da fabriqueta, compreendendo seu 

início num mergulho em técnicas e procedimentos de ateliê, analisando associações 

e conceitos operacionais que foram se formando no percurso investigativo, os quais 

fizeram-se extremamente importantes para entender os gestos que foram 

produzidos na superfície dos objetos como desenho. 

Para tanto, fui experimentando diversos procedimentos de reprodução, 

caracterizando e qualificando a fabriqueta através de intervenções em suas 

superfícies onde a repetição, a serialização e técnicas de inscrições foram 

produzindo meus “documentos de processo”, como nos fala Cecília Salles (2011), ao 

mesmo tempo que a fabriqueta foi se construindo e norteando a pesquisa para 

refletir sobre o sujeito e o objeto. 

 

Figura 8 - Captura do formato de um tubo de PVC 

 

Fonte: o autor 

 

De tal forma, o registro do processo mostra que a captura de peças, no início 

dos experimentos, estava ligada também a uma impressão das marcas (figura 9), 

estruturas, finalidades, matéria, que não eram percebidas, embora através da obra 
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poderiam materializar-se, pois, segundo Castro (2010, p. 20), “De tudo que se dá a 

ver, vemos muito pouco e o pensamos ainda menos. De tudo que se dá a ver, é 

muito, mas muito mais o que não vemos e nem pensamos”. 

 

Figura 9 - Estrangulando um corpo cerâmico 

 

Fonte: o autor. 
 

No entanto, como estamos falando de experimentos, o erro faz parte do 

percurso, de tal forma que os experimentos foram-se somando ao passo em que, 

como uma fabriqueta, compreendia as formas de operar levando em conta que “O 

artista vai levantando hipóteses e testando-as permanentemente. Como 

consequência, há, em muitos momentos, diferentes possibilidades de obra 

habitando o mesmo teto” (SALLES, 2011, p. 34). 
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Figura 10 - Detalhe das marcas do estrangulamento 

 

Fonte: o autor. 

 

As marcas que não foram possíveis de tornarem-se visíveis através da 

impressão da argila sobre o cano de PVC deram espaço para um acesso de 

frustração, surgindo outras marcas visíveis, através de um ato violento. 

O tempo é uma questão a se pensar, a partir desses objetos, como imagem-

memória, como rastro de imagem, reatualização da imagem a partir dos objetos, no 

sentido em que “[...] o passado não pode ser apreendido por nós como passado, a 

menos que sigamos e adotemos o movimento pelo qual ele se manifesta em 

imagem presente, emergindo das trevas para a luz do dia (BERGSON, 2006, p. 49). 

Podemos, então, pensar sobre a possibilidade da imagem de uma lembrança 

se atualizar a partir de um símbolo do passar do tempo na obra de arte, como 

exemplo, a poeira. Segundo esse entendimento, a pesquisa em questão está 

associada ao pensamento de que “uma lembrança, à medida que se atualiza, sem 

dúvida tende a viver numa imagem” (BERGSON, 2006, p. 49), de tal forma que 
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marcas na superfície desses objetos direcionam lembranças segundo sua 

aparência, nesse caso, tomada de um assunto violento, abrupto. 

Tentou-se também refletir sobre o tempo nesses objetos por meio de 

experimentos com parafina, a partir do que a substância apreende em seu estado 

aquecido na superfície desses objetos. 

 

Figura 11 - Parafina e poeira sobre cerâmica 

 

Fonte: o autor. 
 

A fricção da parafina alimenta o gesto do desenho como algo além do papel, 

estando ligado muito mais ao pensamento através de conceitos do que a pura 

representação. A parafina, através do ato de fricção e repetição desse riscar, 

perseverou numa superfície dura escondendo algumas marcas. Passados alguns 

meses, observei a poeira se acumulando nesse objeto e colorindo a parafina com 

um tom parecido com o do objeto. Poderíamos associar essa obra a uma 

perseverança, onde, no futuro, pode ser visualizado através dessas partículas 

repousadas sobre a peça construída no ateliê, possibilitando um desenho no olhar e 

no imaginário através da fricção, de um riscar e da permanência da matéria-tempo. 
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Para chegar à satisfação da fabriqueta e produção e serialização dos objetos 

dessa, muito foi testado, riscado, gravado, desenhado, impresso, soluções 

perseguidas através de materiais que dariam corpo a toda produção seguinte. 

 

Figura 12 - Experimentações com óleos e resinas 

 

Fonte: o autor. 

 

Para a concretização das peças, foram testadas diversas técnicas para 

desenhar a palavra sobre a superfície porosa e rígida da cerâmica, pois essa 

sempre esteve ligada poeticamente a um indício de outro tempo através dos objetos. 
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Figura 13 - Desenhando a palavra a partir do betume da judeia aplicado sobre a 
cerâmica 

 

Fonte: o autor. 

 

Com o desenvolvimento da técnica, algo se desenhava em meio a esses 

documentos de processo. E, apesar dos experimentos se situarem nessa “rede da 

criação” (SALLES, 2011), eles nos apontam direções como na figura 13, em que a 

parafina corporifica o tempo inscrito no objeto e ali se alinha uma consciência 

temporal, que está aplicada no sujeito, dando corpo ao que percebemos para aquilo 

que é invisível mas que suscita questões primordiais entre o viver, a carne e a 

morte. Portanto, os experimentos e procedimentos foram caracterizando e 

qualificando as maneiras  de produzir da fabriqueta. 

 

3.1 MERGULHOS EM P&B 

 

O desenho permeia um campo muito amplo dentro das artes visuais, desde a 

produção de esboços nos sketchbooks – como ideias de obras que serão ainda 

realizadas, ou como a própria obra, a exemplo da Caixa verde, de Marcel Duchamp, 

composta de desenhos e projetos guardados, entre 1912 e 1923, para a produção 

da obra A noiva despida por seus celibatários, mesmo (1923) – até a matéria como 

produto final, ou até ausente no produto final, mas que, dentro do processo de 

criação, a imagem do desenho se estabelece como fio condutor para pensá-lo como 

obra. 
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Não estaria a imagem ligada a um problema da sua compreensão e de como 

o desenho e o imaginário se conectam nesse processo? É também uma das 

investigações aqui em curso, tendo em vista a observação de Didi-Huberman (2013, 

p. 187): “E não seria isso uma forma de voltar à injunção preciosa, outrora formulada 

por Merleau-Ponty?”. E completa citando o próprio Merleau-Ponty: 

 

A palavra imagem é mal-afamada porque se acreditou 
irrefletidamente que o desenho era um decalque, uma cópia, 
segunda coisa, e a imagem mental um desenho desse gênero no 
nosso braque braque privado. Mas se, de fato ela não é nada disso, 
o desenho e o quadro não pertencem, como tampouco ela, ao em-si. 
Eles são o dentro do fora e o fora do dentro que a duplicidade do 
sentir possibilita, e sem os quais nunca se compreenderá a quase 
presença e a visibilidade iminente que constituem todo o problema 
do imaginário (MERLEAU-PONTY apud DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 
187). 

 

Discute-se então, através deste trabalho, desenhos sobre objetos, ou objetos 

como desenho, onde se associa como possível, através da imagem que se tem de 

objetos cotidianos, uma conexão imediata entre interior (desenho mental) e exterior 

(desenho material), através do imaginário e de lembranças. A reconfiguração surge 

como um conceito operacional para fazer ligação entre a imagem que se tem das 

formas palpáveis e que se reatualiza a partir de intervenções do artista. 
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Figura 14 - Sem título; lápis grafite, carvão e boleador sobre papel, 100x70 cm, 
2018 

 

Fonte: Renata Voss. 

 

A figura 14 mostra a palavra desenhada que nos conecta a outro tempo na 

imagem. Durante a pesquisa, houve a necessidade de um retorno às técnicas do 

desenho canônico, predominando um mergulho no preto e branco. Esse mergulho 

está associado tanto ao aprofundamento dos materiais envolvidos quanto às cenas8 

criadas para ato fotográfico, com objeto eletrônico e mensagens reconfiguradas. A 

imagem foi realizada em ambiente escuro, pois a escuridão permitiria uma alusão a 

novas mensagens, à luz de novas percepções ou ficções internas e externas das 

coisas, possibilitadas pela subversão. 

 

 
8 O objeto foi produzido e posicionado por mim na altura da cabeça para ser fotografado. 
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Figura 15 - Detalhe das mensagens desenhadas com boleador sobre papel 

 

Fonte: Renata Voss. 

 

Utilizando outros instrumentos para o desenho, o boleador9 permitiu explorar 

incisões, gravações ou “desenhos” de palavras, forjando narrativas a partir de um 

autorretrato para repensar a solidão, a lembrança, o cotidiano, como evidência na 

superfície, associados a um sarcasmo que foi prensado, registrado na obra em caso. 

Com a diversidade tecnológica, apreendeu-se mensagens fictícias recebidas, 

e não vistas, via telefone móvel (figuras 16, 17, 18 e 19) que se tornaram possíveis 

de visibilidade – obscuridade e luz – a um momento para as quais o tempo de 

ocupação nos leva a rever essas mensagens dia a dia. 

 

 
9 Instrumento com uma bola de metal na ponta, utilizado tanto na gravura quanto no desenho. 
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Figura 16 - Da série Notificações; lápis grafite e boleador sobre papel,  
28,5x13,5 cm, 2018 

 

Foto: Rodrigo Seixas. 
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Figura 17 - Da série Notificações; carvão e boleador sobre papel,  
28,5x13,5 cm, 2018 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 18 - Da série Notificações; lápis grafite e boleador sobre papel,  
28,5x13,5 cm, 2018 

 

Fonte: o autor. 
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A partir dessas “notificações”, percebe-se outro terreno para pensar a palavra 

desenhada, a qual, através de feridas nos sulcos do papel (que dificultam a 

penetração do grafite), pode resultar em imagens ou “deslizes”, verdades reveladas 

na clara brancura do papel. Essas incisões podem estar associadas às imagens da 

dor, do sufocamento, do ócio e do cansaço, relacionando palavras à imagem de 

estados psicológicos. 

O artista é conduzido a refletir como podemos nos relacionar com as peças 

propostas e esses “deslizes” de notificações que nos fazem imergir numa paisagem 

binária, a qual se atualiza por meio das nossas ações e conexões. 

A palavra desenhada passa a participar de um campo, onde moldura e papel 

fundem-se para a criação de um objeto novo, pois foi feita uma moldura com corte a 

laser em MDF (ver figura 19), em parceria com o FAB-LAB da Escola de Belas Artes, 

unindo desenho, palavra e objeto, o que instigou o caminho da fabriqueta para 

pensar essas linguagens como partícipes do campo do desenho e de sua forma de 

operar. 
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Figura 19 - Da série Notificações; dimensões variáveis, 2018. Apresentada no  
4° Saca (Salão Nacional de Arte Contemporânea de Alagoas) e no 7° Salão da 

Escola de Belas Artes 

 

Foto: o autor. 

 

Os desenhos podem ser interpretados, aqui, como palavra, desenho ou o que 

se desenha em nós. São “notificações” que nascem conjuntamente com o objeto e 

participam ativamente entre si. Apropriei-me do delineamento da forma de um 

celular para produzir um desvio, excedendo a norma e a ordem, utilizando-me 

poeticamente da sua funcionalidade. 

Durante essa imersão em experimentos, observou-se que a pesquisa em 

questão estabelece aproximações e se diferencia em alguns aspectos com os 

trabalhos da artista paraense Keyla Sobral (figura 20) na utilização de desenhos e 

frases poético-existenciais, nos quais a artista parte geralmente de desenhos de 

coisas para trazer histórias sobre a vida (em algumas, coloca-se silenciosamente 

como partícipe delas) e narrativas que colocam em questão a relação com as 

coisas, nossas fragilidades, medos, afetos e instabilidades. Dessa forma, percebe-se 

uma situação de ressignificar os objetos para imergir na intimidade. 
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Figura 20 - Da série Desenho Fotográfico, de 2011 (nanquim sobre papel,  
42x59 cm); exposição Meu Álbum de Retratos, de Keyla Sobral, na Galeria do Ateliê 

da Imagem 

 

Fonte: http://www.ateliedaimagem.com.br/galeria/meu-album-de-retratos-keyla-sobral/. 
Acesso em: 5 jul. 2018. 

 

As duas maneiras de produzir desenhos e objetos, a de Keyla e desta 

pesquisa, materializam-se no sujeito, criando uma imagem de um deslocamento no 

tempo, no tempo amoroso, no tempo da solidão, e na ausência de uma mensagem 

não recebida, por exemplo. No entanto, são caminhos diferentes para se pensar a 

palavra e o objeto. Nas minhas proposições, elas servem para repensar o objeto, no 

sentido de outro contato com ele, onde a palavra está inserida no objeto, 

reconfigurando-o e direcionando possíveis leituras do descaso, do ócio, da função, 

do uso. Nas obras de Keyla, as leituras direcionam para um tempo autobiográfico, 

onde os objetos desenhados servem como símbolos de uma lembrança sustentados 

por frases afetivas que se encontram fora do objeto que conecta a palavra com a 

memória vivida. 

Portanto, podemos ver que a aplicação do termo desenho, assim como a 

natureza da linguagem e de seu ato, é de uma amplidão sem medidas. Nesse 

sentido, o que se observa é que a percepção anda de mãos dadas com a linha do 

desenho, e que ela propõe apenas a realidade, a de quem cria. Clarice Lispector nos 

traz o seguinte: 

 

O que mais me emociona é que o que não vejo contudo existe. 
Porque então tenho aos meus pés todo um mundo desconhecido que 
existe pleno e cheio de rica saliva. A verdade está em alguma parte: 
mas inútil pensar. Não a descobrirei e no entanto vivo dela. 
(LISPECTOR, 1998, p.31)  
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O que não se vê no que se vê, ou o invisível no visível, é o entre, a imagem 

que se desenha, que vai emergindo aos poucos no seu processo de existência. 

Portanto, o desenho realizou uma exploração além da superfície para atuar num 

campo mais próprio das intenções investigativas, entre o objeto e o sujeito. 

Assim, foi preciso mergulhar no escuro para encontrar a potencialidade de 

mensagens claras, possibilitar essa visão entre a escuridão do grafite e a claridade 

do papel, onde a ficção de frases e ações reinventam a forma de desenhar. A partir 

disso, estariam estabelecidos alguns pressupostos do que se seguiu para pensar 

através do que vemos nesses desenhos e como podem guiar a percepção por meio 

da subversão. 

 

3.2 UM DESENHO SE REVELA NO OBJETO 

 

É sabido que a cópia de textos, a produção artística e, “Por princípio a obra 

de arte sempre foi reprodutível. O que os homens tinham feito sempre pôde ser 

imitado por homens” (BENJAMIN, 1987, p. 166). 

As reflexões de Walter Benjamin estabeleceram os pressupostos para outras 

experiências através da obra de arte e seus meios de produção pensando a 

repetição, a serialização e a reprodução em massa observando através da cópia 

uma reflexão sobre o humano modus vivent. 

É certo também que Benjamin estabelece suas reflexões a partir do passado 

dos objetos que constituem memórias e percursos desde a Antiguidade. Faz-se 

lembrar dos gregos e suas reproduções em bronze e cunhagem, porém, ressalta 

que o desenvolvimento das técnicas de reprodução da obra de arte é intermitente e 

dá longos saltos intervalados levando à atualização que a tecnologia tem 

possibilitado através dos séculos pelos quais esses meios foram sendo 

maquinizados. Da rigidez da pedra, do ferro e da flexibilidade da madeira, a 

maleabilidade da xilogravura veio facilitar a produção artística intelectual e técnica, 

como nos afirma Walter Benjamin: 

 

Com a xilogravura, o desenho tornou-se pela primeira vez 
tecnicamente reprodutível [...]. Com a litogravura, a técnica da 
reprodução atinge uma etapa essencialmente nova [...]. Mas a 
litografia ainda estava em seus primórdios, quando foi ultrapassada 
pela fotografia. Pela primeira vez no processo de reprodução da 
imagem, a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais 
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importantes, que agora cabiam unicamente ao olho. (BENJAMIN, 
1987, p. 166) 
 

Pensando as possibilidades de reprodução por meio de procedimentos 

fotográficos, pude experimentar e refletir sobre o desenho como fotografia a partir do 

desenho digitalizado, desenho como imagem transferido com cianotipia através da 

revelação no vidro (figura 21). Eu buscava uma agilidade da reprodução e uma 

liberdade para a mão que se encontrava no entendimento de imagem, desenho 

como imagem, desenho como processo. Veremos adiante como, em algumas obras 

produzidas nesta pesquisa, o desenho se torna por vezes fotográfico, imagem 

guiada pelo olho. 

  

Figura 21 - Desenho transferido para o vidro através da cianotipia, 2018 

 

Fonte: o autor. 

 

Podemos perceber que paralisação de uma imagem tecnológica, que 

geralmente é dinâmica, pôde se estatizar numa superfície dura, porém frágil, como o 

vidro, mas a superfície para a qual estava sendo transferida a imagem ainda 

apresentava dificuldades dentro do processo da fabriqueta, compreendendo a 

transparência, os defeitos e formas de apresentação. No entanto, foi preciso 

empreender a passagem por esses processos para entender que esse não era o 

caminho, investir em formas, ou representação da imagem binária, e do aparelho no 

vidro; mas não dei andamento a esse projeto. 
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Figura 22 - Cianotipia sobre vidro a partir de fotolito 

 

Fonte: o autor. 

 

É preciso ressaltar que, mesmo que a cianotipia não fosse adotada dentro 

dos objetos finais da pesquisa, a revelação do desenho através da luz e substâncias 

me faziam conectar pensamentos sobre o desenho como algo dependente de luz, 

uma reflexão que foi se firmando no meu imaginário e de suma importância para a 

construção de reflexões discutidas aqui. 

 

Figura 23 - Detalhe das inscrições feitas com boleador no papel e transferida 
através da cianotipia 

 

Foto: o autor. 

 

O mesmo processo foi empreendido com a técnica do marrom van dyke 

(figura 24). O ir com e contra a correnteza pode ser notado também nesses 
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mergulhos, onde resisti, prendi o ar, imergi com perseverança para descobrir 

resultados que interessavam como processo de investigação. 

 

Figura 24 - Desenho transferido sobre papel com marrom van dyke 

 

Fonte: o autor. 

 

Percebi que, se optasse por esse caminho entre processo químico artesanal 

fotográfico e desenho, teria que testar nos objetos decalcados, porém não obtive 

resultados satisfatórios na superfície do gesso nem da cerâmica. Os resultados de 

transferências em cianotipia comprometiam um dos objetivos da fabriqueta: atingir o 

excesso pela repetição da imagem e da reprodução. 

Pensando dessa forma, o objeto de gesso feito e fotografado para a obra da 

figura 14 e 15 (desenho de uma cena com monitor) apontava numa direção mais 

compatível com os propósitos reprodutivos da fabriqueta. Foi preciso avançar para 

recuar e entender alguns procedimentos que foram se firmando. Assim, o objeto de 

gesso como espectro10 sendo possível de ser reproduzido em larga escala alertava-

me para a serialização dos objetos, e a neutralidade mostrava-me associações que 

giravam em torno de uma página em branco. 

Foi mergulhando sobre esses processos de transferência dentro do grupo 

Arte Híbrida que pude, também, entender o processo de transferência de imagem 

através de impressão a laser e solução de medium acrílico, casando a neutralidade 

do gesso que suplica uma imagem assim como o papel, onde a superposição de 

 
10 É preciso reforçar a ideia de que, segundo associações que se estabelecem nesta pesquisa, os 
objetos são para mim uma aparição, espectros materializados, no sentido em que um espectro é algo 
que já foi, e nos aparece de forma nebulosa, fugidia, como são considerados os objetos em questão. 
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desenhos e ações sobre essa matéria dura permitia-se pensar sobre a fugidez da 

imagem em contraste com uma superfície dura, onde o tempo da imagem, o tempo 

futuro, enfim, a materialidade do tempo desenhava-se sob meu olhar. 

 

Figura 25 - Exemplo do que se entende por espectro 

 

Fonte: o autor. 

 

A escolha do material levava-me a pensar sobre seu significado dentro do 

meu processo criativo, pois o gesso, como matéria para a criação em arte, ganha 

uma maior importância enquanto incorporação do material para o processo criativo e 

atribuição de significados no contexto histórico go gesso, sabemos que dos grandes 

movimentos artísticos do início do século 20, como afirma Ramos (2011, p. 61): “[...] 

dos surrealistas, dos futuristas e dadaístas, o material começa a ter uma outra 

importância, a constituir um significado fazendo parte do conceito, da história e da 

construção conceptual da obra”. Sendo assim, as qualidades do gesso, a fragilidade, 

a opacidade e a dureza dessa matéria permitiram-me reflexões sobre a importância 

das coisas em nossas vidas (aqui compreendido que parte desta pesquisa é, por 

princípio, uma vivência em ambiente de antiquário), e, por ser um mineral derivado 

da gipsita – é considerado um material menos nobre nas artes visuais –, pensei 

estar na contramão do que falam as obras de Daniel Arsham (1980), nascido em 
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Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Embora ele não trabalhe com desenho, acredito 

que os trabalhos desenvolvidos e discutidos aqui se assemelhem em alguns 

aspectos e se diferenciem em outros, observando que o artista transforma o casual 

ou objetos POP de outrora em algo espetacular, exaltando o que o homem produz, 

transformando-os em objetos de arte para durar. 

Enquanto Arsham torna durável a perceptibilidade maquínica, vista, por 

exemplo, na obra Polaroid (figura 26), 2013, para falar do homem através de um 

objeto apresentado como relíquia, algo que virá a ser uma antiguidade, eu trago um 

material (o gesso) sem me preocupar com o durar do objeto, operando por vezes a 

partir de antiguidades para refletir sobre a duração, o significado e o valor desse 

objeto, estabelecendo, assim, direções diferentes entre os processos de criação, 

relacionando-os com o tempo, a coisa e o homem. 

 

Figura 26 – Polaroid (Future Relic 06), gesso e vidro moído, 12,7x14,6x14 cm, 
edição de 500, 2016 

 

Fonte: https://fineartmultiple.com/daniel-arsham-polaroid-future-relic-06/ 

 

Assim, a poética de Arsham atravessa o propósito desta pesquisa para o 

campo dos objetos de valor, pois, como já citei, venho de um ambiente que me 

https://fineartmultiple.com/daniel-arsham-polaroid-future-relic-06/
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punha frente a antiguidades, objetos históricos e carregados de histórias, onde essa 

obsessão por objetos de alguma forma se encontra no âmago das minhas 

motivações e reflexões sobre a duração e perecibilidade das coisas, quando elejo os 

materiais para decalcar a matéria industrializada. Esta decisão é, também, uma 

reflexão sobre durar e perecer, do homem, da imagem, tornando-se inerente ao 

trabalho conceitual por meio do objeto pesquisado. 

Para tanto, a neutralização dos objetos a partir do gesso foi de suma 

importância para reconfigurá-los. Assim, as obras não permearam apenas o campo 

do lápis e papel, mas atravessaram processos fotográficos e de reprodução para 

alcançarem um desenho que se formou na apresentação final, configurando o meio 

de produção da fabriqueta. O espectro, então, foi o que me guiou para emergir à luz 

de um novo conhecimento. 
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4 EMERSÃO 

 

Nasci para administrar o à-toa 
O em vão  

O inútil. 
Pertenço de fazer imagens. 

Opero por semelhanças. 
(BARROS, 1996, p. 51) 

 

A exposição individual Paisagens do excesso, realizada na Galeria ACBEU, e 

conseguinte desdobramento na mostra coletiva Diáfanas Presenças, concebida no 

Museu de Arte da Bahia (MAB), reúne a parte significativa da produção artística 

desenvolvida neste trabalho, a partir dos procedimentos adotados e estratégias 

estabelecidas para as práticas de ateliê, das quais os resultados obtidos são 

considerados referências para as discussões aqui apresentadas. 

A palavra excesso pode significar transposição da norma. É com esse sentido 

que a palavra foi utilizada para a criação de paisagens – refletindo sobre a 

configuração e a disposição de um conjunto de objetos do cotidiano –, através da 

serialização e da repetição, aliadas às técnicas empregadas nas respectivas 

superfícies, poderiam gerar imagens-paisagens aquáticas, do fundo do mar, 

(sintéticas, ociosas, do tempo, da repetição, da espera etc.) as quais ressignificam 

as coisas do cotidiano e podem despertar sentimentos diversos de solidão, de 

constrangimento, de nostalgia etc. 

A partir de então, procurou-se refletir sobre a imagem do excesso – conjuntos 

de objetos de arte que geram paisagens –, onde a questão sobre o acúmulo na 

sociedade atual levou à reflexão e à reconfiguração dáqueles, trazendo por vezes 

uma denúncia dos nossos usos a partir de peças de uma “fábrica sem importância” 

(a fabriqueta), as quais sem função, desviadas do uso comum. De tal modo, a 

proposta da exposição e da pesquisa pode ser entendida quando Hans Ulrich 

Gumbrecht comenta o seguinte: 

 

[...] as coisas-do-mundo, seja qual for o modo do nosso encontro 
com elas, possuem uma dimensão de presença. Isso acontece 
apesar de a nossa atenção, cotidiana e acadêmica, se centrar na 
interpretação e no sentido – e mesmo apesar de quase sempre 
ignorarmos a dimensão da presença em nossa cultura. 
(GUMBRECHT, 2015, p.9) 
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O entendimento que as coisas afetam sensivelmente a superfície dos nossos 

corpos me fez compreender que certos objetos do cotidiano afetam nosso contato 

com o mundo de tal maneira que o excessivo contato com peças antigas dentro de 

uma casa de antiquário me direcionava à compulsão de produzir como uma 

necessidade de dar novas imagens a eles e redesenhá-los. Nesse sentido, o 

excesso foi um dos meios processuais e simbólicos como fabriqueta para refletir 

sobre os significados de alguns deles e seus usos dentro de um contexto cotidiano. 

Portanto, a apreensão das coisas do mundo que me instigava a realizar 

decalques do desenho, desde criança, utilizados como um dos procedimentos para 

produzir e preservar detalhes, foi uma das motivações significativas para o meu 

modus operandi de buscar entender significados daqueles objetos ao meu redor, 

pois, percebendo-os, fui encontrando a criança que subverte as coisas apresentadas 

ao redor. De tal sorte que, ser, através da fabriqueta, coadunava-se à ideia de ser a 

“ação em curso” (SANT’ANNA, 2001, p. 97), a qual não se é possível separar sujeito 

que pensa do sujeito que age. No entanto, este pensa como ação no momento em 

que age. Através da repetição e da serialização, foi possível ressignificar o mundo à 

minha volta concentrando-me apenas no ato, apenas sendo e agindo. 

De fato, não pude mais me desvencilhar dessa forma de produzir e dos 

objetos espectros que abriam um mundo (que talvez estivesse perdido desde a 

adolescência), extravasando as fronteiras do desenho, onde, a partir dos 

procedimentos utilizados entre fotografia, digitalização, artesania manual do 

desenho, transferência e, enfim, o que se perde, deixa-se ou se ganha, passei a 

enxergar novamente um mundo da liberdade criativa. O que importa a esta pesquisa 

é a materialidade do tempo enquanto lembrança, imagem, fugidez, espera, o 

inalcançável e o vigor que a imagem possui para atualizar a memória redesenhando 

o olhar, uma nova percepção através desses objetos espectros. 
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Figura 27 - Objeto integrante da obra Respir@fundo; desenho transferido sobre 
gesso de alta expansão, 15x7 cm cada, 2018 

 

Fonte: fotografia de Renata Voss. 

 

Em minha percepção, enquanto criança subversiva que brinca com o 

desenho, enxergo na elaboração dessas peças um percurso entre decalque, 

transferência e desenho final, pois a pesquisa está de acordo com o pensamento de 

que “Desenho é algo material-conceitual. O desenho é, como em filosofia, o algo 

que qualquer coisa sempre é, o elemento ineliminável mesmo quando se elimina a 

materialidade” (CHUÍ; TIBURI, 2010, p. 80). Mesmo que a materialidade do desenho 

enquanto técnica se perca no percurso, ao fim é considerado, o entendimento do 

desenho como processo, que guia o fazer artístico, ou seja, o desenho como 

processo e linguagem para criação em artes visuais. Nesta perspectiva, as 

investigações dos processos químicos foram de extrema importância para se chegar 

aos resultados de transferência de fotografias aproximando e equiparando a folha do 

papel aos objetos. 

A partir desse entendimento, resolvi viver em experiência a fabriqueta de 

objetos espectros, montando a minha investigação visual que surgiu como uma 

possibilidade de processos diversos e estético formais, considerada como 

metodologia específica, constituindo-se em etapas ao longo do processo 
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investigativo com o objetivo de alcançar o campo do desenho dentro da criação 

íntima. 

Essa meta e, sobretudo, a condição de estar no mundo dos seres vivos 

levavam-me à seguinte problematização: afinal, quais significados e narrativas as 

coisas11 ao meu redor escondem? 

Percebo os dias em que o céu está cinza, nos quais o mar reflete em seu 

grande espelho d’agua a imagem do navegador perdido entre as ondas que mal se 

enxerga, chegar à percepção do olhar, pois pensamos ser uma nuvem pronta a 

desaguar e que se funde entre água e nuvem, o mar. Nessa visão, tornam-se pontos 

de referência aqueles que estão entre a paisagem e a imensidão. 

São a partir desses instantes vividos que me coloco enquanto 

objeto/ponto/linha mapeado diante do ponto distante (a imensidão, o inalcançável 

que nos imensa) e me ponho também a refletir que do pequeno das coisas se 

resume a sua simplicidade. Na condição de humano, percebo, de dentro do mar, 

momentos de abafamento do som da cidade, e essa silenciosa paisagem me põe a 

repensar o cotidiano da minha vida e, mais precisamente, da minha casa, onde, 

cercado de antiguidades, surgem-me indicações de caminhos múltiplos para os 

significados e narrativas segundo Gumbrecht citando Lyotard: 

 

A suposição de que para cada objeto no mundo existe apenas uma 
representação narrativa colapsou. De uma só vez, ficou claro que 
poderia ser ativado um potencial infinito de histórias possíveis sobre 
a Prússia, tal como existia um manancial infinito de histórias sobre o 
desenvolvimento do Homo sapiens. (LYOTARD apud GUMBRECHT, 
2015, p.65) 

 

Portanto, no presente texto e consequentemente nas peças elaboradas, são 

discutidas narrativas a partir de lembranças, experiências e uma vivência que 

transita entre o ser/estar no mundo e objetos, onde a possiblidade da percepção de 

histórias se abre numa infinidade, como um mar. 

 

 

 

 

 
11 Não me refiro as coisas em si, mas a objetos industriais, manufaturados e o fenômeno da relação com estes, 
a presença, como já reforçado ao longo do texto. 
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4.1 #MAR #OCEANO 

 

Ao artista é indispensável a coragem de ver a 
vida inteira como no tempo em que se era 
criança, pois a perda dessa condição nos 
priva da possibilidade de uma maneira de 
expressão original, isto é, pessoal. 
(MATISSE, 1955) 

 

A produção serial, as transferências e o trabalho com o chiaroscuro no papel 

são entendidos, neste trabalho, como uma retomada dos processos investigavos 

que me trouxeram até aqui. O que será apresentado a seguir é mais um 

desdobramento do que se estava produzindo com as formas de celular. 

A obra #mar #oceano (figura 28 e 30), apresentada em 2018 na exposição 

Paisagens do excesso, na Galeria ACBEU, propõe discutir a imagem que o outro 

tem sobre o mar e o oceano por meio da apropriação de imagens dessas hashtags – 

endereços eletrônicos onde é depositado o que as pessoas conectam da palavra à 

imagem de sua posse. É sabido que as questões de profundidade do humano, estão 

também interligadas à esta pesquisa, isto é, quando retiradas essas imagens da 

rede social é possível questionarmo-nos quais profundezas as imagens podem nos 

revelar. Pois, foram analisadas imagens que não tinham nada a ver com o sentido 

comum das hashtags. Pergunto, então: o que contêm de mar e de oceano essas 

imagens? 

A obra possibilita a devolução das redes sociais ao mundo das coisas, como 

a materialidade de uma rede virtual de 29 imagens. As imagens receberam um 

desfoque a partir do desenho (algumas são desenhadas diretamente na superfície 

da cerâmica) ou fotografias transferidas, gerando estranhamentos (no sentido de 

não reconhecermos o que é detalhadamente real). Através de imagens do mar e do 

oceano12 do outro, a obra necessita de detalhes que só irão se delinear em nós.  

Consequentemente, podemos refletir sobre um objeto que pode estar associado ao 

armazenamento de imagens e que, nesse outro momento, é proposto um objeto 

 
12 É preciso pontuar que, para esta pesquisa, as imagens do mar ainda se inscrevem numa 
profundidade urbana, já as do oceano estão mais próximas daquele ponto distante da imensidão, já 
mencionado durante o texto, e têm uma conexão mais aprofundada com o ser. De tal forma, essa 
referência, como já citei, pode ser vista como um ponto de referência; as hashtags também podem. A 
rede que foi criada e exposta trata de imagens que relativizam no sujeito o quão perto ou longe eles 
estão dessas profundezas do mar, ou oceano, a partir do desfoque na superfície desses objetos de 
arte. 
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desviado de sua função que não apresenta mar ou oceano, mas imagens borradas, 

imagens que contestam a sua própria circunscrição real. 

É de amplo entendimento que o homem contemporâneo, diante do domínio 

tecno-científico, como diz Fortes Júnior (2006, p. 122), “[...] nos impulsiona a uma 

busca cada vez mais acelerada do futuro, nos impedindo de parar um momento para 

lançar dúvidas”. Dúvidas essas que podem ser pensadas a partir dessas imagens 

desfocadas, através das quais podemos rememorar pensamentos, questionar 

lembranças, exceder o tempo, onde podemos nos movimentar num fluxo entre 

passado/presente/futuro. 

E esses objetos copiados e repoduzidos em gesso, neutralizados de suas 

qualidades pela sua existência, levam-nos a construir imagens segundo nossas 

percepções, afecções e, por vezes, iludindo-as entre lembranças e imagens. Para 

tanto, o tempo que eles requerem é um outro, um tempo de uma lembrança, de uma 

imagem borrada, de um desenho gravado, ou de um objeto que desenha, para citar 

alguns exemplos relacionados às obras apresentadas aqui, ou seja, um tempo 

deslocado do nosso contato cotidiano com os objetos. 

A partir desse ponto, abrem-se caminhos para resoluções de imagens de uma 

rede social composta por 29 imagens (número da minha idade quando as produzi, 

as quais representam íntima e simbolicamente passagens e lembranças de uma 

vida marítima, ou oceânica), percebendo que o mar e o oceano podem metaforizar a 

sociedade atual, na qual existe um excesso de imagens (um mar ou oceano repleto 

de imagens) identificadas como lugares de acepções poiéticas. 
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Figura 28 - #mar #oceano; desenho e transferência de imagem sobre cerâmica, 
12x6x1 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 

 

Para a instalação, os objetos espectros foram posicionados em expositores 

de acrílico, reforçando o desejo da remissão à indústria, nesse caso, uma vitrine, 

ressaltando as operações e reinvenções da fabriqueta. Na comunicação 

contemporânea, a escolha da cerâmica aconteceu por elas estarem associadas a 

uma rede que pode nos petrificar, pois a cerâmica, através da sinterização, torna-se 

rocha, levantando questões e conexões que poderiam surgir através da petrificação 

e rigidez das imagens a partir de uma observação pessoal. 

São também inseridos, nesse conjunto de objetos, alguns desenhos feitos a 

grafite diretamente na superfície da cerâmica (figura 29), o que interessa a esta 

investigação, pois reflete sobre uma vertigem na exposição onde o público pode se 

perguntar: o que é desenho e o que é transferência de imagem? São perguntas que 

vão surgindo nas peças que compuseram a totalidade das obras, que vão fundindo 

as linguagens, refletindo sobre um lugar de não saber o que está mais adiante, 

havendo uma perda de perspectiva e profundidade, para o qual o objeto devolve a 

pergunta ao nosso olhar: o que vê? Penso essa pergunta de acordo com Didi-

Huberman: 
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Não há que escolher entre o que vemos (com sua conseqüência 
exclusiva num discurso que o fixa, a saber: a tautologia) e o que nos 
olha (com seu embargo exclusivo no discurso que o fixa, a saber: a 
crença). Há apenas que se inquietar com o entre. Há apenas que 
tentar dialetizar, ou seja, tentar pensar a oscilação contraditória em 
seu movimento de diástole e de sístole (a dilatação e a contração do 
coração que bate, o fluxo e o refluxo do mar que bate) a partir do seu 
ponto de inversão e de convertibilidade, ao motor dialético de todas 
as oposições. É o momento em que o que vemos justamente começa 
a ser atingido pelo que nos olha – um momento que não impõe nem 
o excesso de sentido (que a crença glorifica), nem a ausência cínica 
de sentido (que a tautologia glorifica). (DIDI-HUBERMAN, 1998, 
p.77) 

 

Figura 29 - Da série Hashtag; lápis grafite sobre cerâmica, 12,2x6x1 cm cada, 2018 

 

Fonte: o autor. 

 

Como efeito do que vemos, somos atingidos pelo que nos olha, a fusão toma 

conta da exposição para criar uma vertigem sobre as linguagens e inquietar através 

do não entendimento na superfície das obras, produzidas em série, de suma 

importância para causar choques no ver/olhar. Podemos lembrar Hall Foster quando 

comenta sobre a repetição em Warhol: 

 

[...] a repetição em Warhol não é reprodução no sentido da 
representação (de um referente) ou simulação de uma simples 
imagem, um significante isolado). A repetição, antes, serve para 
proteger do real, compreendido como traumático. Mas essa mesma 
necessidade também aponta para o real, e nesse caso o real rompe 
o anteparo da repetição. É uma ruptura não tanto no mundo quanto 
no sujeito – entre a percepção e a consciência de um sujeito tocado 
por uma imagem. (FOSTER, 2014, p.128) 
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No entanto, esses objetos falam de um outro choque, não violento no real, 

como o autor comenta sobre Warhol, pois nada tem a ver com traumas; pode ter, 

mas não são imagens de assassinatos, como as de Kennedy, ou suicídios, como as 

de Marilyn Monroe. As peças tratam de imagens que nos colocam num ambiente 

imersivo sobre nosso próprio futuro; dia após dia, temos que lidar com a morte, a 

solidão, a resolução de nossos problemas, e que, às vezes, são com objetos da 

intimidade que fazemos esse anteparo do real, evitando-o também a partir da 

relação com outros objetos. 

 

Figura 30 - #mar #oceano; foto detalhe, na primeira da esquerda, grafite sobre 
cerâmica 

 

Fonte: o autor. 

 

Seguindo esse pensamento, não foram escolhidas somente imagens de mar 

e oceano como se imagina do comum, mas, também, fotografias que para o outro 

estavam associadas a essas palavras e que podem ser elas também a base de 

traumas, de imagens-psicológicas que nos petrificam diante da vida, de lembranças 

mal resolvidas, que podem, por exemplo, ser simbolizadas por uma caverna, uma 

imagem no escuro, um mergulho. De fato, nas imagens embassadas marítimas e 
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oceânicas da vida, em preto e branco, o cotidiano nunca nos dá uma visão 

detalhada dos fatos. 

 

4.2 RESPIR@FUNDO 

 

A pesquisa em questão me fez buscar novos caminhos para entender a 

linguagem do desenho sem esbarrar em fronteiras que limitassem o seu 

desenvolvimento. Foi preciso desterritorializar o entendimento das linguagens para 

encontrar a forma de produzir segundo o objeto almejado por esta pesquisa, como 

diz Cristina Pescuma (2013, p. 63) sobre o território: “[...] quando este vai ficando 

asfixiante, tolhendo e aprisionando partículas, é quando se torna necessário iniciar 

um processo de desfazê-lo [...]”. 

É então na fusão entre objeto decalque, imagem transferida, que esses 

objetos emergem à luz de novas configurações, de um entendimento do que se 

desenha ao olhar. Para tal, cada fotografia transferida (figura 31), foi previamente 

desenhada sobre papel e posteriormente digitalizada, impressa e transferida para a 

superfície do objeto através de médium acrílico. 

  

Figura 31 - Um dos desenhos a lápis grafite sobre papel, 20x15 cm, 2018 

 

Fonte: o autor. 
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A subversão dos objetos e de suas mensagens visuais a partir da fabriqueta 

tornou-se uma prática adotada em meus processos criativos, onde o objeto 

apropriado e neutralizado pelo gesso é reconfigurado e ressignificado. 

Na obra Respir@fundo (figuras 32 a 35), foi copiado um objeto de uma 

carcaça de máquina fotográfica danificada com a ação do mar. Nesse momento, 

resgatei as noções de descarte por um outro indivíduo (um objeto que o outro julgou 

ser inútil, mas tem extrema utilidade para a fabriqueta), como na obra Contém 

alguns futuros (figura 6, p. 29), abordadas nos antecedentes e mergulhos no escuro, 

a partir do grafite, como abordado também na subseção 3.1. 

Para todos os objetos da fabriqueta, foram adotados como procedimentos da 

reprodução formas de silicone para trazer a noção de aparição daquilo que já foi, 

reforçando a ideia de espectro e preservando os detalhes do que já foi 

anteriormente. 

Para a produção dessa obra, desenhei previamente em papel uma imagem 

gráfica oriunda de frames de um vídeo que produzi imerso no mar. 

 

Figura 32 - Título: Respir@fundo; desenho transferido sobre gesso de alta 
expansão, 15x7 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 
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A obra abre a possibilidade de pensar a partir da subversão de um 

mecanismo fotográfico e a conectividade entre imagem e palavra poética em seu 

título, um respira ao fundo, respiro fundo ou respira fundo, propondo um mergulho, 

respiro impossível como se o fundo do mar fosse o que alimenta nossos pulmões, 

uma tomada de fôlego indicando calma, ou uma ordem. A obra possibilita 

pensarmos o respiro como guia à percepção da imagem ou do percurso que essa 

máquina realizou em um dado momento ao cair na água. 

Pensando que a imaginação material dramatiza o mundo em profundidade e 

“Encontra na profundidade das substâncias todos os símbolos da vida humana 

íntima” (BACHELARD, 2013, p. 155), bastou olhar para mim e encontrar meus 

símbolos, meus objetos que refletiam sobre minha profundidade e tais objetos foram 

ao mesmo tempo guiando a fabriqueta e o entendimento pessoal através dela. E 

quais eram esses? Quais estavam mais próximos de mim e como poderia dialogar 

com uma vivência em meio a tantos objetos? 

Os frames desenhados, fotografados e transferidos para estas peças vão de 

um desenho mais claro ao mais escuro, refletindo sobre essa máquina caindo na 

água, o que podemos refletir sobre um afogamento gráfico, e quanto mais profundo 

ela alcança, há uma perda de fótons13, que na imagem são traduzidos graficamente 

por tons mais escuros. A obra pode nos direcionar para um mergulho na escuridão 

ou para algo que estaria mais próximo de um contato com a luz – um respiro? –, 

revelando na superfície a possibilidade de mergulhos, tomadas de fôlego ou alívio 

de um pulmão ofegante. 

 

 
13 Os fótons são as partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos “pacotes” 
que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Retirado de: 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-fotons.htm. Acesso em: 22 mar. 2019. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-fotons.htm
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Figura 33 - Respir@fundo; desenhos transferidos sobre gesso de alta expansão, 
15x7 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 

 

Figura 34 - Respir@fundo; desenhos transferidos sobre gesso de alta expansão, 
15x7 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 

Figura 35 - Respir@fundo; desenhos transferidos sobre gesso de alta expansão, 
15x7 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 
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No desenho com grafite, tem-se a noção de que os planos são definidos 

geralmente por uma transição de tons; quanto mais escuro mais próximo e o mais 

claro mais longe. Nessa obra, ocorre o contrário: quanto menos luz entra na 

máquina, mais escura a imagem fica e mais distante a máquina se encontra da 

superfície da água onde foi submersa, o que podemos associar a uma inversão, por 

exemplo, entre os planos do desenho em preto e branco para com uma imagem 

fotográfica visualizada e possibilitada por um dispositivo fotográfico, como o visor da 

máquina. 

Nessa perspectiva, a luz e a escuridão que me propus a capturar durante o 

processo investigativo agora se encontram em emersão na superfície de um objeto 

que revela apenas uma imagem. Talvez todas as imagens inúteis se resumem a um 

não saber, a outra lógica, a de pensar através de imagens, desenho de olhar. 

Portanto, as percepções que outrora tive entre céu e mar, num dia chuvoso, podem 

estar associadas e contempladas nessa imagem, uma imagem que nos inquieta em 

uma percepção não epistemológica, segundo o que tem sido discutido no presente 

texto. 

 

4.3 PRANCHAS DE MERGULHO 

 

Existe algo na brancura do gesso, uma inquietação da forma. Por vezes, 

penso não conseguir enxergar seus limites, o espectro. O vulto nebuloso que mora 

ali onde não consigo definir, delinear, às vezes me lembra as paredes do meu quarto 

quando estou deitado e próximo a elas, onde não consigo enxergar suas bordas; 

apenas me restam suas marcas, pontos, manchas que me levam às lembranças, ao 

tempo futuro, a desenhar imagens. 

Ainda sobre mergulhos, a obra Pranchas de mergulho (figura 36) aborda a 

apropriação da superfície do mar e de um horizonte que se perde na própria 

prancha. É necessário reforçar que o gesso foi uma matéria que utilizei para 

neutralizar os objetos e a partir disso reconfigurá-los.  
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Figura 36 - Pranchas de mergulho; desenho transferido para gesso acrílico sobre 
madeira, 60x14 cm, 2018 

 

Foto: de Renata Voss. 

 

A escolha do gesso se adequou com o tempo de produção que era 

necessário para me tornar uma fabriqueta, onde essa matéria possibilitou trabalhar 

de uma forma intermitente e excessiva. Por conseguinte, escolhi o gesso branco, 

pois acreditei que a imagem mais próxima da neutralidade seja algo comparado a 

uma folha em branco, que está em nossa vivência e imaginário de criança. Dessa 

forma, poderia transpor para outra matéria um desenho que fora feito no papel, 

gerando sobreposições de realidades (invenções da fabriqueta) e uma estranheza, 

uma dúvida na superfície do objeto ou não, algo semelhante ao que Freud apresenta 

como conceito de estranheza:  

 

[...] é a desorientação, experiência na qual não sabemos mais 
exatamente o que está diante de nós e o que não está, ou então se o 
lugar para onde nos dirigimos já não é aquilo dentro do qual 
seríamos desde sempre prisioneiros”. (FREUD apud DIDI-
HUBERMAN, 1998, p.231) 

 

 

As técnicas empregadas – o gesso, o grafite e a transferência do desenho 

digitalizado – para esses objetos de arte, representativos de uma superfície 
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aquática, põem-nos num lugar de nos permitirmos não saber o percurso técnico para 

realização da obra. No entanto, apresentam a fragmentação de uma imagem 

aquática, na superfície rígida da madeira, e permitem que surfemos nosso olhar pela 

superfície e memória de outros mares que vivem em nós. Dessa forma, essas peças 

podem nos levar, a partir dessa estranheza, para um lugar que talvez sejamos 

desde sempre prisioneiros, afinal, todos temos um mar em nossa memória (ou na 

imaginação, pois existem aqueles que nunca viram o mar, mas conhecem a 

experiência de imaginá-lo). 

Para essa obra, foram produzidos três desenhos de fragmentos de uma 

mesma imagem da superfície da água, dos quais o do meio é o único que apresenta 

uma imagem nítida, com foco, e os dois outros, superfícies desfocadas. Já foi 

explanado neste texto como a matéria imaginante da água representa um salto no 

vazio, e pensa-se aqui, a partir dessa obra, estar associada ao descobrimento de 

uma realidade, a do sujeito, aquele que salta, porque só saltamos sozinhos. A 

prancha então pode significar uma superfície que nos apoiamos, que nos sustenta; 

mas, para descobrir realidades, é preciso mergulhar entre passado/presente/futuro, 

que podem ser interpretados a partir do foco gráfico que é produzido nas pranchas. 

Acredito que a força que o gesso carrega como matéria me afeta, sendo essa 

associada, nesta pesquisa, a uma potência e espera de decalques, desenhos que 

requerem uma transposição do imaginário. Quando o papel desmancha-se na 

superfície (figura 39) do gesso e revela uma representação de uma imagem 

aquática, mostra-se a própria fabriqueta reinventando-se pelos seus saltos no vazio, 

momentos da captura de realidades. O realismo então, através do grafite, foi o meio 

mais fiel para capturar e ligar os pontos e manchas de imagens que essas 

superfícies tomadas de uma brancura – a parede de um quarto? – suscitavam ao 

desenho de um olhar. 
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Figura 37 - Foto detalhe 

 

Fonte: o autor. 

 

Figura 38 - Três desenhos a lápis grafite sobre papel, 30x7 cm cada, 2018 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 39 - Foto do processo de fototransferência 

 

Fonte: o autor. 

 

4.4 VAI DEMORAR MUITO? 

 

Levando-se em conta que, ao me pôr numa produção como uma fabriqueta 

que está relacionada e intimamente ligada com o mar, tentou-se não transliterar 

essa relação, mas ter no imaginário essa conexão com a profundidade que o ser 

carrega. A espera, o tempo e a observação que se tem dentro do mar me puseram a 

refletir sobre essas noções a partir dos objetos e como poderia trazer essas 

dimensões para o diálogo em suas superfícies. A repetição de um objeto, por vezes 

monótona, e sua relação poética com a palavra foram alguns subterfúgios para 
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alcançar a ideia de tempo inscrito a partir de um objeto, conexões essas que podem 

ser observadas também diante da percepção de uma paisagem aquática. 

Para tanto, na instalação Vai demorar muito? (figura 40), foram produzidos 

dois mil objetos de arte em gesso a partir da moldagem de tabletes de parafina 

usados por surfistas, dos quais foram utilizados mil duzentos e cinquenta e sete. A 

serialidade me situou num lugar da metalinguagem, onde a espera entre captura, 

gravação, produção de gesso e acabamentos suscitava a mesma pergunta (que foi 

gravada através de um desenho e replicada a partir de forma de silicone) a cada 

peça desinformada: Vai demorar muito? Vai demorar muito? Vai demorar muito? 

E tomado por devaneios em meio ao cansaço, imaginava-me no mar, e o som 

da fabriqueta parecia-me abafado nesses momentos enquanto copiava em excesso, 

indicando operações deflagradoras de uma poética do tempo, ou de uma espécie de 

sua dilatação, pois, nesses momentos, têm-se a impressão de não haver tempo, 

percebidos através da imensidão no ser, um imensidão que:  

 

[...] está em nós. Está presa a uma espécie de expansão do ser que 
a vida refreia, que a prudência detém, mas que volta de novo na 
solidão. Quando estamos imóveis, estamos além; sonhamos num 
mundo imenso. A imensidão é o movimento do homem imóvel. A 
imensidão é uma das características dinâmicas do devaneio tranqüilo 
(BACHELARD, 1996, p. 317). 

 

...Vai demorar 

muito?.............................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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........................................Vai demorar muito? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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......................................................................................................................  
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Figura 40 - Vai demorar muito?; boleador sobre objeto de gesso e filme PVC,  
7x7x3 cm, 2018 

 

Foto: Luara Macêdo. 

 

Assim, a fabriqueta manteve seu padrão industrial em um regime de trabalho 

de quatorze horas por dia para que assim pudesse permitir a fidelidade da cópia e 

da reprodução em excesso com intervalos caracterizado pela imensidão, nos quais 
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tinha a percepção de estar longe, no entanto, me encontrava tranquilo no mesmo 

lugar. 

Figura 41 - Formas de silicone e ferramentas utilizados pela fabriqueta 

 

Fonte: o autor. 

 

Uma ação monótona e repetitiva se estabeleceu entre a frase e o objeto, 

despertando para uma relação poética do tempo na face da peça com a observação 

da palavra, traduzindo noções e imagens do observar, do esperar, do inalcançável 

tempo que nos é desenhado nesta obra de arte, pois a pergunta sugere uma 

resposta, a qual não se tem a noção de tempo. De fato, só restou empenhar-se e 

esperar. 
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Figura 42 - Foto detalhe 

 

Foto: Luara Macêdo. 

 

O tempo então é percebido como uma inscrição, incisão, marca, vestígio ou 

um desenho fugidio através do boleador14 nessa superfície que poderia ser qualquer 

 
14 Para reproduzir esses objetos de arte, foi preciso desenhar as palavras através do boleador, que, 
como já dito, trata-se de um objeto pontiagudo com uma bola de metal em sua ponta. Para tanto, foi 
retirada a forma da parafina em gesso e posteriormente feita a incisão, de tal maneira que esse 
positivo gerou todas as outras formas (total de dez) que se seguiram para reproduzir em excesso. 
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outra e que talvez nos permitisse as mesmas leituras. Porém, esta pesquisa está 

situada num campo dos objetos que estão ao redor da fabriqueta. Aqui, percebe-se 

claramente a definição de núcleos de objetos a partir da conexão que obtive durante 

a vida que refletem no processo criativo. 

Este trabalho que foi feito a partir de um tablete de parafina usada por 

surfistas nasce a partir do imaginário da fabriqueta, no qual a relação estabelecida 

do processo de fabricação e reprodução de peças através de moldes aliadas à 

extensão da repetição deste reproduzir, levou-me a indagar a pergunta, “Vai 

demorar muito?”. 

A parafina, que é o que dá estabilidade, atrito, equilíbrio, enquanto um objeto 

espectro, desviado de sua função, pode possibilitar conexões sobre uma vida 

terrena, onde sempre estamos, por exemplo, à espera de algo; e em relação ao 

homem na sociedade, poderíamos relacionar a essa espera de realização, sucesso, 

colocando-nos geralmente numa posição vulnerável para obter êxitos, entre um 

eterno equilibrar-se. No entanto, se associado a esse tempo do mar, podemos 

perceber que esquecemos de estar na “ação em curso”, esquecemos de estar em 

contato com o mundo terreno, com a simplicidade das coisas. 

 

Figura 43 - Vai demorar muito?; boleador sobre objeto de gesso e filme PVC, 
2,80x2,25 m ou 7x7x3 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 
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Antes de instalados, os objetos embalados, furados e pregados filme PVC, 

remetendo-os a uma embalagem real de parafina recém-saída da fábrica. Para cada 

objeto espectro, foi utilizado um prego, encaixando um a um na parede. Não pude 

deixar de notar que a mobilização de várias pessoas para a conclusão da instalação 

lembrava-me que, de fato, tinha criado e me tornado uma fabriqueta, onde as 

fabricações em excesso de objetos tomados por uma brancura me corrompem, 

fendem-me e surgem imagens sem sujeito. 

Era evidente, nesses momentos, o quanto o mundo das coisas falam sobre a 

finitude corporal do homem, fazendo-me pensar sobre essas questões originárias do 

ser e estar no mundo. É certo que, nesse sentido, a pesquisa observa o tempo, pois 

falar de ser é falar inextricavelmente da sua condição temporal. 

 

4.5 RE-INICIALIZAÇÕES 

 

Posicionando-me todos os dias em frente ao meu computador, que se 

encontrava havia tempos com problemas na fonte e que desligava em consequência 

de algum movimento abrupto, colocava-me diante de uma tela onde aparecia o meu 

reflexo, alternativas e uma pergunta: deseja continuar? Isso me punha num lugar de 

forjar narrativas sobre a vida e seu continuar, dia após dia, reiniciando nosso 

sistema. 

Ao me apropriar dessas mensagens, pude reconfigurá-las modificando as 

informações, enunciados e alternativas, produzindo a obra Re-inicializações (figuras 

44, 45 e 46), onde os enunciados de uma imagem de erro numa tela de computador 

são agora transferidos para o objeto em gesso, sugerindo alternativas resolutivas 

irônicas, cínicas e sarcásticas que se encontram no objeto copiado, confrontando-

nos com problemas da vida cotidiana e do uso desse objeto que abre reflexões 

sobre o estar no mundo e nosso reinicializar a cada dia. 

É possível ver essa obra como um desdobramento das reflexões iniciadas na 

figura 14, onde a ideia dos enunciados foi alargada a outros problemas, seja 

educacionais, sexuais, do ócio, enfim, que pedem outras resoluções, tornando 

visível a importância dos processos investigativos que vão tomando outros caminhos 

de obras e pensamentos. 
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Figura 44 - Re-inicializações; transferência de imagem sobre objeto de gesso, 
42x35 cm, 2018 

 

Foto: Luara Macêdo. 

Figura 45 - Re-inicializações; transferência de imagem sobre objeto de gesso, 
42x35 cm, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 
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Pensa-se, a partir desta pesquisa, que a tecnologia tanto pode fazer bem 

quanto fazer mal. Assim, a repetição do nosso próprio ato de estar em frente a um 

celular ou a um computador, na busca de algo real, é interrompida ao transfigurar 

esse objeto em um reinício de alguma coisa, algo que nos acontece nessa captura 

de um embate. 

 

Através dessas janelas, são apresentadas imagens que atravessam áreas do 

conhecimento e do cotidiano, alertando-nos para formas de relacionamento com o 

objeto e o cotidiano do indivíduo. O erro de inicialização de um computador é 

temporário; apertamos “continuar” por vezes sem nem pensar, mas agora, a partir 

desse erro, somos quase obrigados a pensar através dessa imagem numa 

superfície dura que nunca vai passar como habitualmente; o problema continuará ali, 

na superfície do objeto espectro, numa mensagem. Assim, através de uma imagem 

estática, os problemas parecerão sempre eternos, dinâmicos e presentes em nós, 

onde podemos descobrir um tempo em nós através do tempo da imagem, de algo 

banal. 
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Figura 46 - Re-inicializações; transferência de imagem sobre objeto de gesso, 
42x35 cm, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 

 

Esse tempo também era compartilhado, pois que, quando enfileirados, os 

objetos remetiam a uma lan house, e o tempo que a pessoa leva em público numa 

mensagem-imagem que a incomoda poderia se revelar diferente se ela não 

estivesse exposta. 

A obra apresenta, então, opções de sair, cancelar, entrar ou apertar o botão 

power, pois, se algo incomodasse o observador, bastava-lhe dirigir-se ao objeto 

seguinte. Essas imagens, transferidas, estáticas numa superfície mineral, podem 

nos fazer transitar pelo tempo, pensando no que não foi resolvido e o que se pode 

resolver. A dureza dos problemas, então, é trazida à tona, à superfície, e nos revela 

através de uma situação do nosso cotidiano, estar diante de uma tela. 

Para a produção da obra, foram elaborados designs em softwares para 

conseguir reconfigurar as informações, porém, entendo essa ação como desenho, 
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tomado pelo sentido já explicitado por Vilém Flusser, sendo que a palavra to design 

possui o termo:  

 

signum, que significa o mesmo que a palavra alemã Zeichen ("signo", 
"desenho"). E tanto signum como Zeichen têm origem comum. 
Etimologicamente a palavra design significa algo assim como de-
signar (ent-zeichnen). (FLUSSER, 2007, p.181) 

 

Considerando o desígnio e a intenção como significados do design de origem 

inglesa (FLUSSER, 2007), e também como um dos significados da palavra desenho, 

como já amplamente discutido por autores como Vilanova Artigas (1967) e Edith 

Derdyk (2007), interpreta-se, aqui, estar atuando no design referido ao campo do 

desenho, onde a criação de um produto em papel aplicado na superfície desse 

objeto espectro apresenta uma imagem que ocorre através do 

continuar/descontinuar da mensagem (escolher uma alternativa ou dar quit, por 

exemplo). 

Portanto, design e desenho se unem por meio da intenção de se colocar em 

embate o indivíduo e o cotidiano a partir de suas resoluções. O que se desenha no 

sujeito surge como imagens ou desenhos internos possibilitados pelo tempo da 

imagem e de resoluções que acontecem no sujeito a partir desse contato com a 

superfície das coisas. 

 

4.6 DESCANSADORES 

 

Sou um objeto urgente na iminência de perder o fôlego e se espraiar na 

espuma que apaga os rastros humanos. É a partir de toda a produção que me 

embriago, e inebrio-me de todo o devaneio que pode me acontecer no produzir. 

Necessito das obras para me salvarem, e percebi nelas que “[...] há devaneios tão 

profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos 

que nos desembaraçam da nossa história” (BACHELARD, 1996, p. 93). 

Todas as obras discutidas até aqui têm relação com a obra Descansadores 

(figuras 47, 48 e 49), no sentido em que a fabriqueta se reinventa no tempo a partir 

de objetos, seu vício existencial, e, por viver em um ambiente de antiquário, ser uma 

das motivações para investigar aquilo que a circunda. 
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Para essa obra, foi copiado um objeto antigo de prata, o qual, através da 

reprodução e reconfiguração, pôde vestir-se de prata novamente (através de um 

desenho com a técnica de ponta de prata15 transferido na sua superfície). 

 

Figura 47 – Descansadores; desenho de ponta de prata transferido sobre objeto de 
gesso e verniz brilhante, 10x10 cm, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 

 

Voltando a ser prateado, esse objeto reflete o seu valor e sua oxidação 

fugindo do seu assunto enquanto antiguidade vendável de prata. Nesse caso, um 

descansador, no qual estamos habituados a ver como um suporte para descansar 

algo, agora assume a categoria desse algo, presentificando mais o seu valor afetivo 

do que comercial. É possível começar a refletir, a partir dessa obra, outros 

significados da intimidade, das dores, do valor que esse objeto delicado (devido a 

sua espessura e em contraste com a dureza do metal do objeto originário) pode 

suportar. 

E nesse embate com as dores, as coisas se conformaram de alguma 

maneira, como a prata descansou no objeto espectro dando valor às nuances, 

 
15 “Este processo consiste em desenhar com um arame de prata inserido em um cabo ou outro 
suporte, em papel ou cartão [...]. Um desenho novo com ponta de prata tem a cor cinzenta/azul e com 
o tempo passa para castanho, efeito esse que confere aos desenhos a sua aparência característica. 
O traço é permanente (não precisa de fixador) e resiste à luz” (SMITH, 2012, p. 97). 
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reconhecendo na superfície sua importância. Sua fabricação, ao longo desta 

pesquisa, foi considerada o meu ato de persistir, refletir sobre a vida e as dores do 

viver. 

 

Figura 48 - Foto detalhe da instalação 

 

Foto: Luara Macêdo. 
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Figura 49 - Desenho com ponta de prata sobre papel imprimado, 10x10 cm, 2018 

 

 

Fonte: o autor. 
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À sombra dos objetos, vive a fabricação, a manufatura, o homem. Os 

desenhos manuais, logo quando finalizados, apresentavam a prata ainda mais 

azulada no papel, e, no outro dia, já estavam oxidados, castanhos. Na apresentação 

da instalação dos objetos espectros, eles ficaram divididos entre duas colorações, as 

quais poderiam ser percebidas como um passar do tempo na superfície das peças, 

ou um passado carregando em sua brancura uma pele oxidada, suscitando 

percepções sobre a dor e o peso que o tempo pode trazer. Pensando dessa forma, o 

homem pode se ver nesses objetos de arte, onde suas qualidades, aqui 

transfiguradas, ressaltam sua questão temporal. 

 

Figura 50 - Antiguidade de prata 

 

Fonte: o autor. 

 

Foi necessária a produção de uma mesa para apresentação dos objetos, pois, 

como na obra Vai demorar muito?, a necessidade remissiva com o real nos 

aproxima de uma apreensão da realidade pela fabriqueta. A obra é constituída por 

30 descansadores que permeiam a vivência dentro do ambiente de antiquário. 
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Figura 51 - Foto da instalação com mesa 

 

Foto: Renata Voss. 

 

Na apresentação da obra, a mesa participa como integrante, podendo 

potencializar a sua apresentação no que concerne à acessibilidade comum com que 

esse objeto se apresenta no cotidiano, porém, quando disposta em forma circular, 

pode nos deslocar de seu uso comum, apontando-nos para um ciclo que pode ser 

associado à forma de contato e uso do objeto. 

 

4.7 STREAMA PRA MIM? 

 

Nesta pesquisa, observou-se a subversão de superfícies antes usadas para 

veiculação de mensagens, ocupando-as com imagens que buscam outros 

entendimentos, subversões da função e uso do objeto, reconfigurando poeticamente 

através do desenho e de seus espectros. 

No entanto, na obra a seguir não há decalque de um objeto nem subversão 

de sua informação, apenas de uma forma que elegi para elaborar essa rede que 
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associei ao streaming16, compartilhada na exposição operando por outra via, não a 

da reconfiguração, mas a da configuração, de uma rede. 

O tempo agora se torna paralelo à realidade, não há vídeo, mas somente o 

que há, uma rede e um desejo: Streama pra mim? (figuras 52, 53, 54 e 55, título 

escrito da maneira que se fala em rede). Sabe-se hoje que o streaming sustenta 

toda uma rede complexa entre propagandas e criação de conteúdo – ponho-me, 

aqui, longe de querer entrar nesse debate –, sendo também uma rede que ajuda ou 

apoia pessoas solitárias ou até que estão deprimidas. Em todo caso, aponta para o 

que vivemos na sociedade atual, como possibilidade de escape e de busca de um 

real, mesmo esse sendo uma realidade em rede. Essa rede que produzi poderia 

convidar a ouvir o conteúdo criado por essa obra numa captura do real. 

Nesse momento, é preciso observar que as escolhas dos objetos ao fim da 

pesquisa podem ser percebidas em uma divisão em quatro núcleos: objetos 

espectros tecnológicos, marítimos, antigos e do som interior. Todos têm uma 

conexão íntima para mim e, por conseguinte, para a fabriqueta. 

Ao refletir sobre o processo de criação, primeiramente foi preciso reconfigurar 

as imagens de objetos que nos impedem por vezes de estar em conexão com o 

mundo das coisas, através dos quais se desdobraram os objetos de arte marítimos, 

os quais me colocavam nesse lugar de estar em contato, em presença. A partir 

dessa visão, foi preciso entender que os objetos antigos em excesso ao meu redor 

escondiam narrativas e significados que me afetavam e, por vezes, 

descansavam/descansaram dores. 

Pensando a sequência de objetos espectros, a origem dessa instalação 

(Streama pra mim?) está interligada a uma criação de novos objetos, uma rede que 

nasce da minha intimidade, sendo essa a única obra que teve seu decalque a partir 

de uma forma geométrica e não um objeto que tenha um uso cotidiano. Ademais, 

configurou-se como uma criação originária da fabriqueta após uma libertação dos 

objetos que circundavam a sua volta através da obra Descansadores, para assim 

criar sua própria rede de objetos. 

 
16 “Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de 
dados, utilizando redes de computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as 
conexões mais rápidas. [...] O live streaming permite que o utilizador veja um programa que está 
sendo transmitido ao vivo. Existem também a possibilidade de transmitir um evento através do live 
streaming, para que pessoas que estão longe possam assistir” (grifos nossos). Retirado de: 
https://www.significados.com.br/streaming/ . Acesso em 19 mar. 2019. 

https://www.significados.com.br/streaming/
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O mundo tecnológico suscitado pela obra, entre streamers, live streamers e 

telespectadores, dá corpo a diversos assuntos, onde essa rede apresenta-se entre 

os planos da galeria, que podem ser interpretados a partir da sua configuração de 

objetos circulares interligados por uma rede como dias, bits ou informações que se 

repetem intermitentemente em conexão. 

As formas que estão conectadas à rede através de cabos de aço em algum 

ponto delas, que têm em suas superfícies um desenho transferido de um 

headphone, são também as únicas que se posicionam contra o fluxo da rede, como 

se elas estivessem a ouvir as outras peças. 

Quando colocamos o headphone, na verdade o que ouvimos somos nós 

mesmos, temos um contato com o que nos identificamos. Isolando a percepção do 

mundo ao redor, transportamo-nos para outro lugar. A obra cumpre o objetivo da 

fabriqueta ao reinventar o mundo à sua volta, criando, ao fim desse longo percurso, 

uma rede de objetos inteiramente sua, espectros do som interior. 

 

Figura 52 - Foto detalhe da obra Streama pra mim?; desenho transferido sobre 
objeto de gesso, 10x10 cm, 2018 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 53 - Streama pra mim?; objetos de gesso em cabos de aço, 3x1,60 m,  
10x10 cm cada, 2018 

 

Fonte: o autor. 

 

Figura 54 - Streama pra mim?; foto detalhe de desenho transferido sobre objeto de 
gesso, 10x10 cm cada, 2018 

 

Foto: Renata Voss. 

 

A obra abre possibilidades para refletir sobre um tempo de solidão 

compartilhada ao estarmos ouvindo e vendo essa obra num espaço social. Essas 

solidões podem ser percebidas como marcas de tal forma que esses objetos abrem 
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a possibilidade de, nesse momento, marcarmos através deles na parede, na 

memória, tornando essa obra desenhada/desenhante, onde o desenho pode guiar 

esse movimento do sujeito que não se desconecta de alguma rede. 

Como um artista que ouve o mar, as ondas, mas, sobretudo, a si mesmo, 

tentei olhar e refletir sobre o que o mundo dos objetos pode oferecer como potência 

criativa, e, através da linguagem do desenho, tentei possibilitar um contato de 

“presença” (GUMBRECHT, 2010), agindo na superfície dos objetos, desenhos, 

imagens, pensamentos que aproximam o nosso corpo às obras, tendo o cotidiano 

como mote. 

 Nesse sentido, o que se desvela a partir desses objetos espectros? E, mais 

especificamente, nessa rede de objetos espectros? 

 

Figura 55 - Foto detalhe 

 

Foto: Renata Voss. 

 

No presente trabalho, operei a partir de um campo em que, conforme Derdyk 

“O desenho responde a toda forma de estagnação criativa, deixando que a linha flua 

entre os sins e nãos da sociedade” (DERDYK, 2015, p. 52). Pude então enxergar a 

emersão de uma produção que configura o desenho como processo, através da qual 
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a fabriqueta continuará excessivamente produzindo seus objetos, tentando 

exasperadamente ter momentos epifânicos por meio dos objetos espectros, estando 

concentrada em aproximar corporalmente os objetos, almejando uma sintonia com 

as coisas do mundo. No entanto, é passível dizer que, Gumbrecht (2010, p. 147), 

 

[...] só a nossa morte, só o momento em que viramos matéria pura (e 
nada mais do que matéria) verdadeiramente conseguirá completar a 
nossa integração no mundo das coisas. Só a morte nos dará aquela 
calma perfeita pela qual – ao menos às vezes, em nossas vidas – 
ansiamos. (GUMBRECHT, 2010, p.147) 

 

Confesso temer que algo, ao fim do que escrevo aqui, ainda escape, mas 

escrevo na esperança de que você me retire dessa correnteza artística/marítima e 

faça, da minha experiência, a sua, diante das inúmeras indagações que surgem 

nesse exercício, o qual não pretende uma resposta imediata, pois é apenas desenho 

de rede/correnteza incerta e sem fim. No entanto, é preciso afirmar que a fabriqueta 

continuará reinventando as coisas do mundo em busca da calma perfeita. 
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5 CORRENTEZAS CONTÍNUAS 

 

Penso que o estudo relativo à produção de objetos desenhados e 

desenhantes no espaço possa ser ponto de partida para investigações futuras, 

realizando proposições que visem adaptar esses objetos às intenções de resultados 

gráficos. 

Pretendi com essa investigação em artes visuais, intitulada Fabriqueta de 

objetos espectros: um desenho da subversão, estar presente no meu íntimo através 

do desenho, entre experimentações práticas em ateliê e reflexões teóricas. Foi 

necessário flutuar, mergulhar, deixar-me levar com a correnteza, perder-me embaixo 

da água para encontrar subversão, cópia, reconfiguração, espectro e, sobretudo, a 

fabriqueta que reinventa outras realidades, modos de ver, aprender, analisar, a partir 

desses conceitos operacionais. 

Relacionei narrativas entre um olhar de dentro do mar e a recusa dos objetos 

como quem vê o mar recusar o rastro, as marcas, as pegadas do humano na areia 

apagando-as, remodelando-as ao seu ímpeto. 

O desenho final desse percursso de dois anos viverá certamente em mim, 

mas impossível de mensurar em palavras, no entanto, as imagens que se 

desenharam oriundas de uma fabriqueta de objetos inúteis que surgiram da 

observação do mundo das coisas no presente, passado e futuro, mundo esse 

construído por um embate que se desenha entre conflito/desenho interno e externo. 

Impus a tarafa à minha mão de inventar e reinventar realidades, lembranças 

de lugares vividos, e, por conseguinte sendo fabriqueta, revivi a criança que, nesse 

outro momento, subverte os objetos com seu olhar reunindo em sua percepção o 

desenho (enquanto objeto, imagem, fotografia, ação, verbo). Foi preciso transpor as 

barreiras da linguagem do desenho para reorganizá-las em uma poética visual 

contemporânea entendida no campo do desenho como processo. 

E eis que meu peito estufa, o coração bate mais rápido, busco a onda como 

busco o objeto inerte, branco, alvura que me pertence; nele, posiciono-me, remo 

forte, desenho em sua onda a minha vontade e, de repente, estranho-me ao cair na 

areia sentindo terra firme, pois essa firmeza para mim nunca foi rígida; a incerteza, 

para mim, sempre esteve nas coisas. Assim como pisar suplica outros verbos, os 

objetos, como um copo ou celular, também têm muitos significados. E, nesse vacilar 
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incerto das coisas, percebo que tenho que voltar ao mar seguindo a densidade da 

água: por vezes, venço-a; por ora, água. 
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ANEXOS 

 

Figura 56 - Convite de exposição Entremeios: desdobramentos do tempo e da terra, 

Galeria Cañizares, 2017 

 

Fonte: convite produzido por Luisa Magaly, Mário Vasconcelos e Rodrigo Seixas. 
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Figura 57 - Convite do 4° Saca (Salão Nacional de Arte Contemporânea de 

Alagoas) 

 

Fonte: página do evento (https://www.facebook.com/SacaEdicao2018/) 

https://www.facebook.com/SacaEdicao2018/
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Figura 58 - Convite do 7° Salão da Escola de Belas Artes, Galeria Cañizares, 2018 

 

Fonte: convite retirado da página do evento no Facebook 
(https://www.facebook.com/cauebapage/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAuQs2x_updVVpVX3UMgDsvz6_BBe7eLBskZPpu3XEGilTYZHsFlfSS-
2X4OT7m1MRUHoO8UWB8pvBb) 

https://www.facebook.com/cauebapage/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAuQs2x_updVVpVX3UMgDsvz6_BBe7eLBskZPpu3XEGilTYZHsFlfSS-2X4OT7m1MRUHoO8UWB8pvBb
https://www.facebook.com/cauebapage/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAuQs2x_updVVpVX3UMgDsvz6_BBe7eLBskZPpu3XEGilTYZHsFlfSS-2X4OT7m1MRUHoO8UWB8pvBb
https://www.facebook.com/cauebapage/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAuQs2x_updVVpVX3UMgDsvz6_BBe7eLBskZPpu3XEGilTYZHsFlfSS-2X4OT7m1MRUHoO8UWB8pvBb


104 

 

Figura 59 - Convite da exposição individual Paisagens do excesso para veiculação 

nas redes sociais 

 

Fonte: convite produzido por Gil Maciel 
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Figura 60 - Convite da exposição coletiva Diáfanas Presenças – Oito Poéticas 

Digitais-Analógicas, realizada no MAB (Museu de Arte da Bahia), 13/10/2019 

 

 

Fonte: design de Luisa Magaly e Renata Voss. 


