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RESUMO

Este trabalho consiste  de paisagens interiores e autorretratos, inspirados nas mem#rias de 

minha  inf-ncia. Desenho, gravura e aquarela s"o os meios utilizados na realiza!"o de tais 

obras, que s"o acompanhadas por um texto escrito que busca, por sua vez, re.etir sobre ou 

evocar esta mem#ria. 

palavras chave: paisagem, retrato, mem#rias da inf-ncia, desenho, gravura, entalho, aquarela



ABSTRACT

This work consists of inner landscapes and self-portraits, inspired by my childhood 

memories.  Drawing, printmaking and watercolor are the means used in carrying out such 

works, which  are  accompanied  by  a  written  text  that  seeks,  in  turn,  to  re.ect  on  or  

evoke  this  memory.
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PAISAGEM-RETRATO/RETRATO-PAISAGEM 

                          )Assim, a inf+ncia est, na origem das maiores paisagens..                                      
                                                                                   

                                                                                          Bachelard     

Quando menina, gostava muito de correr. Sempre que uma coisa me 

emocionava, fosse alegria, tristeza, medo, eu corria, corria muito. Gostava de 

ver o mundo passando por mim ' a rua de terra vermelha, pedras, (rvores, 

pessoas, vento, verdes, manchas, o mundo se reorganizando e con)gurando 

uma paisagem cambiante. Eu me sentia ent*o integrada nessa paisagem m#vel, 

que era eu mesma. 
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Uma paisagem me fascinava na inf$ncia: o vento forte fazia os verdes das 

folhas se agitarem no alto, contra um c+u azul de uma luz inigual(vel. Desde 

esse dia, o vento, as folhas, o c+u e a luz me pertencem para sempre. 
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,Um grande paradoxo est( associado aos nossos devaneios voltados para a 

inf$ncia: esse passado morto tem em n#s um futuro, o futuro de suas imagens 

vivas, o futuro do devaneio que se abre diante de toda imagem redescoberta.- 1 

20

1 BACHELARD, 2006, p. 107. 



     



   





A mem#ria n*o + um lugar delimitado, n*o est( presa num tempo morto, como 

uma borboleta a)xada num quadro por um al)nete. Ela + lugar e tempo 

presente, incessantemente dialogando com o passado e com o futuro, com o 

mundo de dentro e o mundo exterior. 

Os res/duos que o mar da mem#ria me traz, - uma pletora de objetos de afei0*o 

que povoaram minha inf$ncia, como pedras, conchas, pequenos animais, uma 

casa, uma cor, um rosto, um conto de fadas, - tomam a forma de desenhos, 

aquarelas, gravuras em metal, projetos de instala01es, que constituem 

retomadas, varia01es, repeti01es, recria01es e apagamentos desses temas.
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Lembro aqui da pequena cobra na relva em A Tempestade, de Giorgione , e o eco 

de sua forma no enorme raio no c+u verde, na forma retorcida dos arbustos, no 

vento encurvando folhas e no remoinho da (gua. Quem ousaria atravessar 

aquela ponte debaixo dessa tempestade que se anuncia? 

Em meu caderno de desenhos, um deles parece dialogar com essa imagem 

amb/gua e misteriosa. 
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De volta da escola, uma tempestade caiu, provocando uma enchente no c#rrego 

da rua. Uma pequena ponte sobre ele ainda resistia 2 velocidade e for0a das 

(guas. A menina hesita. Deve atravess(-la? As (guas turbulentas me 

encantavam a vis*o. S# n*o atravessei a ponte, porque estava fascinada pelo 

movimento violento, belo, da (gua tempestuosa. 

No Tratado da Pintura, Leonardo faz uma descri0*o do dil3vio, tema caro para 

ele. Tamb+m D4rer pintar( seu sonho do dil3vio. 
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Na minha inf$ncia, gostava de observar as (guas mais calmas, a (gua corrente 

do pequeno c#rrego em dias silenciosos, (guas brilhantes 2 luz do sol. Paisagem 

mais doce e delicada, com suas sombras habitadas por fadas. 
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 A aquarela traz para mim a mem#ria das (guas.
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Fiquei doente. N*o podia brincar, nem me mexer, n*o podia correr. Isso durou 

um ano. Ficava, ent*o, observando as pessoas, as coisas. 

Meu pai pintava as paredes da casa com cal branca. Podia ver as camadas da 

tinta de cheiro agreste, formando passagens de luz, re5etindo luz. 

Fui levada para a cozinha. L( podia ver minha m*e e tias trabalhando. Lavando, 

cozinhando, costurando, naqueles in)nd(veis trabalhos femininos. Aprendi os 

rostos das pessoas. Lugares. 

O rosto de minha tia fazendo balas de coco era t*o feliz e iluminado como a 

(gua que brilhava ao sol naquela tarde de ver*o. 

O rosto de minha m*e podia )car t*o triste como a cor da terra vermelha, 

acinzentada num dia nublado.   
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Deste lado do quintal, o muro branco de cal. Do outro lado, o muro negro de 

piche. Entre os dois, a grama de um verde intenso, o branco 5utuante dos 

len0#is no varal e o c+u de v(rios azuis. Atr(s dos muros, o vermelho-rosado  da 

terra seca e poeirenta que se agarra 2s coisas, como as part/culas do l(pis se 

agarram 2 menor aspereza do papel. 
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A  alma verde

O imposs/vel branco

O radiante negro

Uma ciranda vermelho-cereja,amarelo-lim*o e azul-turquesa

BRANCO  -   cal, #xido ou hidr#xido de c(lcio

NEGRO    -   piche, betume   

VERDE     -   cromo, esmeralda            

VERMELHO    -  terra-rosa

AZUL       -     /ndigo, ultramarino, pr3ssia

A  casa, 2 noite, era azul ultramarino. 
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lugar

 , ... um local tang/vel 6que existe7 no sonho de algu+m, uma extens*o do 

pr#prio ser. Uma forma0*o particular, como uma correnteza ou colina...  pode 

encarnar uma )gura particular de sonho, cuja localiza0*o no curso do sonho 

tem uma signi)ca0*o particular para a vida da pessoa... ...e na sua identidade, 

porque aquela pessoa pode ter sido concebida perto dela... 

...em um certo sentido, lugar + linguagem, algo em constante 5uxo, 

um discurso em processo.-2 

50

2 ASHCROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 179 e 182. 





Lugar de desenhar. O ateli9 e seus instrumentos. O caderno. A pena. A tinta. O l(pis  

desliza suave sobre o macio papel, pele de fruta doce da inf$ncia, no alto, fruta 

dif/cil de alcan0ar. Luz interior, espa0o de sonho. De leve, o l(pis penteia os cabelos 

sempre brancos do pai. A m*o lembra, o l(pis )ca mais escuro, a luz indecisa de 

uma long/nqua noite re5etindo sobre os pesados paralelep/pedos. T*o dif/cil andar 

sobre eles, irregulares, o pai caminha com inseguran0a, a )lha pequena doente no 

colo, a m*e andando ao lado, subir a rua, apressados, na luta do cotidiano, o 

trabalho, a sobreviv9ncia. O l(pis corre, + preciso anotar r(pido, lembrar, tudo se 

move t*o depressa, fragmentos, + preciso subir, descer, olhar, enxergar na noite 

escura.  Tudo + sentimento. O dado salta da m*o da menina, cai, rola. O gato salta 

sobre a b3ssola. Gatos andam pelos telhados, livres. N*o vamos por ali, vamos por 

aqui. Chegamos? Ah, quantos desenhos fabrica esse l(pis. Mais tarde, a ponta seca 

grava a mesma lembran0a na do0ura do cobre. Com o buril, a noite )ca mais negra. 
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pedra - rosto ou montanha

concha - casa

lagartixa - cai pesada e reta sobre a folha do caderno: desenho

borboleta -  as borboletas, elas se inventam

lua e estrelas - perguntas 
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5O belo reino cont+m muitas coisas al+m de elfos, fadas, an1es, bruxas, trolls, 

gigantes ou drag1es. Cont+m os oceanos, o sol, a lua, o )rmamento e a terra, e 

todas as coisas que h( nela: (rvore e p(ssaro, (gua e pedra, vinho e p*o, e n#s, 

os homens mortais, quando estamos encantados.- 3
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3 TOLKIEN, 2006, p.15.



                              

      







A palavra :paisagem; remete 2 ideia de um lugar externo, um lugar l( fora, com 

um horizonte, c+u, rochas, talvez um rio, (rvores, a natureza. 

:Retrato;, por sua vez, evoca a )sionomia de uma pessoa, as caracter/sticas 

psicol#gicas de algu+m, as varia01es da express*o de uma intimidade. 

Em meu trabalho atual, as paisagens parecem-me ser a extens*o do meu corpo 

e minha rela0*o com elas, ao invent(-las,  + a do sentimento l/rico, que leva a 

uma fus*o com o objeto. Inspiradas na mem#ria da inf$ncia, no devaneio e na 

imagina0*o, n*o pretendem criar uma ilus*o de realidade. Elas nascem desse 

lugar vago entre a mem#ria, a realidade, a imagina0*o e o devaneio. S*o 

paisagens da alma, um tipo de retrato.  
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Os retratos que fa0o querem falar de um ser, de uma subjetividade, cuja no0*o 

de si mesmo se d( num con5ito com o lugar que ocupam 6por acaso7 no 

mundo, seu papel social. Expressam um desejo de liberdade.  

Podem ser l/ricos ou dram(ticos. Parecem funcionar como um espelho onde o 

mundo externo se re5ete. S*o retratos do mundo, uma esp+cie de paisagem. 

Em ambos, redistribuo objetos, pessoas,  lugares, refer9ncias liter(rias como 

Homero,  Guimar*es Rosa,  contos de fada,  e  n*o liter(rias como Picasso, 

Tarsila do Amaral, Rembrandt, Louise Bourgeois,  Bellini,  Van Gogh, Frida 

Kahlo,  Cindy Sherman, Evandro Carlos Jardim,  at+  que  )quem  veross/meis  

com  meu sentimento. 
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Como nos lembra Italo Calvino, n*o + porque nossa obra + atravessada por uma 

multiplicidade de vozes, que estaria se distanciando ,daquele unicum que + o 

self-, ... ,a sinceridade interior, a descoberta de sua pr#pria verdade. Ao 

contr(rio, ...quem somos n#s, quem + cada um de n#s sen*o uma combinat#ria 

de experi9ncias, de informa01es, de leituras, de imagina01es? Cada vida + uma 

enciclop+dia, uma biblioteca, um invent(rio de objetos, uma amostragem de 

estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 

maneiras poss/veis.,4 

68

4 CALVINO, 1998, p. 138. 



    





 









A menina corre-desenha

mergulha 

na paisagem de in)nita instabilidade 

a pedra 

o dente-de-le*o 

a luz 

a poeira

as  (guas

a casa com seus objetos

as pessoas 

penetram em seu cora0*o 

5utuante

75



     , ...como Santo Agostinho, Novalis pressentiu que o mundo de dentro + a rota 

inevit(vel para chegar de verdade ao mundo exterior e descobrir que os dois 

ser*o um s#...-.5
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5 CORTÁZAR, 2004, p.223. 
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