


No entorno: a paisagem
 

Há alguns anos, comecei a revisitar minhas chapas de gravura em metal e olhar para o lado avesso 
das matrizes. Gravações aleatórias ocasionadas pelo descontrole na hora da corrosão desses avessos 
foram sendo impressas e util izadas em múltiplas experimentações. Eu pretendia dar algum sentido a elas, 
sobrepondo imagens, testando cores e transparências, acrescentando gravações, etc. Nesse processo, 
percebi semelhanças entre as reações naturais e as intencionais que ocorriam no fazer, e o quanto 
os resultados obtidos tinham a ver com o que me atraía. Meu olhar se fixa nas formações orgânicas 
sobre coisas, sejam elas originárias da natureza ou produzidas para consumo, e, como integrantes 
da paisagem que visito cotidianamente, regem meu estar no mundo e aparecem impregnando com  
rastros e vestígios meu trabalho poético. Arte e Vida.

Infindáveis são as retomadas e os encontros durante as experimentações no ateliê. O mesmo ocorre no 
dia a dia; apesar da repetição de hábitos e obrigações, nada é definitivamente igual, estamos sempre 
em transformação e readequação. Um novo olhar, uma nova possibil idade de solução. Isso encanta 
e desafia também, tornando-se acontecimento. Assim, as experimentações diluem-se em fluxos que 
conduzem a determinados caminhos que optamos para continuar um trabalho, instituímos o poder do 
diálogo entre nossa vontade e a vontade da matéria com a qual trabalhamos no processo de criação. 
Da cegueira de um momento surgem clareiras para outros olhares, não sei se para um melhor trabalho, 
mais resolvido, ou para um melhor momento de vida, mas, de qualquer forma, sempre instigador.
 
 
 
 
 
 
 

ESTUÁRIO



selecionando conchas, caramujos, estrelas do mar, cracas que se desprenderam de outros lugares e 
vieram parar nas bordas do mangue da Estação Ecológica de Carijós. 

Um par de óculos perdido ou uma latinha de cerveja amassada e corroída tornam-se suporte para 
reações da natureza, talvez para evidenciar a força verdadeira, a inversão do domínio, e nós, por 
mais que nos desprendamos das nossas raízes naturais, somos sempre apanhados de surpresa pelo 
incontrolável e surpreendente poder de adequação e, como consequência, transformação da 
natureza.

Os objetos deixados pelos frequentadores da praia, restos de obras da construção civil, l ixo largado 
nas margens trazido pelas chuvas, óculos escuros, óculos de natação, latinhas roídas pelo tempo nas 
águas salgadas, botas, solas de sandálias, que despertam interesse em mim, são recolhidos, lavados e 
selecionados, passando a integrar uma coleção com importância fundamental para o meu processo 
artístico, formando um arquivo/coleção de objetos para fins poéticos. 

Além de todo esse material, forma-se também um arquivo de registros fotográficos da paisagem, de 
detalhes interessantes que, em algum momento, contribuirão na fatura de algum trabalho, seja pela 
forma, cor, luz, etc., funcionando como resgatadores da minha memória. Revisito o lugar através 
dessas fotografias e vou formando minhas imagens mentalmente para levar adiante as gravuras que 
estou elaborando naquele momento.

Toda peça escolhida carrega consigo suas próprias memórias, além de preservar lembranças. Cada 
objeto tem características bem próprias da matéria de que se constituem, mais as reações provocadas 
pelo tempo de convívio com o mar, com a areia da praia e os seus microscópicos habitantes. Essas 
características próprias, marcas, ranhuras, relevos, enfim, infindáveis possibil idades de trabalho a se 
usufruir durante a prática em ateliê foram tomando formas e passaram a ser o centro de interesse do 
processo. 
 
 
 
 
 

 
 
Desestabilizando certezas, o que foi possível encontrar? 
 

Na mesma época em que aconteciam essas experiências, eu fazia caminhadas com meu marido e, 
muitas vezes, também com meus fi lhos. Mesmo cercados pela natureza por todos os lados, em Sambaqui 
– Florianópolis, onde moramos, optamos por fazer percursos em outro lugar, a Ponta da Daniela, por 
trazer-nos benefícios muito além do físico, induzindo-nos a uma perturbação interior imensa.

Ponta da Daniela não é só uma ponta de praia, mas um estuário na Estação Ecológica de Carijós, 
onde encontramos o manguezal do rio Ratones, que ali desemboca no mar, ao norte da ilha de Santa 
Catarina. 

Pisar ali sobre a areia não é, simplesmente, pisar sobre a areia, é sentir que a vida e a morte estão 
presentes naquela paisagem. Qualquer lugar onde pouso meu olhar, em qualquer ponto em que 
coloco meus pés, vem a impressão de estar machucando algum ser. Percebo o pulsar de vida nos 
pequenos buracos abertos no leito vazio, onde o lodo parece ar far e, embora quase seco, mantém 
seres minúsculos fortalecendo-se para enfrentarem a própria vida. No borbulhar do lodo, ouço estalidos, 
um misto de tons, de odores, de formas produzindo a sensação de plena integração. Para completar 
a descrição, aves e pequenos pássaros interagem ali, mas, com a minha aproximação, voam, e, com 
o voo deles, percebo a imensidão do espaço, o poder da luz do sol.

Existe naquele lugar um espaço para fazermos habitar também nossas subjetividades, nossas sensações 
e percepções de um mundo que acontece.

Seguindo sempre a mesma direção, passei a dar-me conta do valor daquele percurso por estar tão 
integrada naquela paisagem, liberando meus pensamentos para aquele momento, e, assim, as ideias 
vinham descontroladamente, encantando e, ao mesmo tempo, indignando-me com o que via: a beleza 
do lugar e a sujidade do lugar. A natureza transformada e transformando o que ali era depositado. 

Nessa experiência vivida ao caminhar pela areia na borda das ondas, nas formas da natureza, nos 
objetos ali encontrados e suas marcas registradas no solo, abrem-se para mim mundos de sensações 
que se revitalizam transformados a cada retorno.

Os objetos surgem na areia como que destinados a um olhar atento, como ímãs que atraem; sigo 



espaço formativo.

Imagens únicas como fungos vão contaminando o espaço onde se instalam, fazendo parte de 
uma construção sistematizada por minha liberdade de escolha, somada a elementos retirados da 
paisagem para conseguir evidenciar presenças que marcaram minhas caminhadas e com as quais 
quero manifestar algo sensível.

Na gravura em metal, mais do que ver e perceber com os olhos, desejo também sentir com as mãos e 
provocar essa vontade.
 
 
 
Das estampas ao livro de artista 
 

Chegar ao final de uma efervescente continuidade de produção requer parada para reflexões e 
escolhas. Optando pela elaboração de um livro de artista, pude mais uma vez retomar as imagens 
impressas que foram fotografadas e digitalizadas, e, com elas, dar novo formato gráfico. Descobri 
o poder do domínio digital; sem ele não poderia considerar como válidas algumas imagens cujo 
resultado alcancei só uma vez, pelo grau de experimentação que atingi, explorando resultados, 
fazendo uso do acaso. Mas, com isso,  perdi a oferta de tatil idade que a impressão do metal instiga. 
Entretanto, considerando que uma obra gráfica historicamente circula pela produção de livros, fiz a 
opção de intervir digitalmente para poder trazer um resultado, digamos, fiel, com relação a cores, 
formas e texturas, padronizando um formato, haja vista a variedade de tamanhos e papéis util izados 
na elaboração das estampas. E retomei, assim, a questão da reprodutibil idade tão intrínseca ao meio.  

 
 
Considerando todo o processo um estuário
 

Se a escolha foi interagir com coisas vistas na paisagem e outras encontradas na paisagem, é porque 
me atraem deveras. E só viver em meio a deslumbrantes paisagens não me basta, quero sugar o que 
elas têm para oferecer, sugerir possíveis relações, provocar sensações. Necessito mostrar o quanto 
estamos imersos na natureza e, mesmo assim, tão desinformados sobre ela, desintegrados dela. 

A atração que sinto por essas reações da natureza reflete-se na aproximação que busco ao fazer 
uma gravura, atravessando as experimentações dentro do ateliê, os l imites que posso alcançar e 
ultrapassar, desafiar a matéria, provocar reações e fazer uso das transformações que se sucedem, 
valendo-me dos momentos de produção para deixar fluir um diálogo que acontece entre a liberdade 
controlada e a vontade de seguir por especificidades técnicas. O tempo de ateliê mostra-se cada vez 
mais essencial, uma vez que as transformações que se dão a cada imagem instigam novas buscas. 
Novos acontecimentos se sucedem, e a constância propulsiona sempre outros desafios. Da liberdade 
controlada, afinal o ácido nítrico e o percloreto de ferro estão no meio dos resultados, surgem sugestões 
como: recortar formas e abandonar enquadramentos, esquecer a seriação e seguir com cópias únicas 
que formam estampas a partir do resultado de impressões sugeridas ali, naquele momento de uso da 
prensa.

Por isso,  e pelas razões que seguem, a escolha da gravura em metal para esta pesquisa. Considerando 
todos os experimentos em ateliê, a gravura possibil ita movimentos e transformações contínuos, 
proporcionando tanto um determinado descontrole para com os químicos, facil itando a interação ao 
uso, quanto um controle proposital que surge durante o processo de elaboração da matriz ou, ainda, 
de sua impressão. As tonalidades util izadas nas impressões lembram as paisagens visitadas, a areia, 
o lodo, o verde da vegetação, o mar, a cor das algas, das cracas, das incrustações em tocos de 
madeira, em plásticos, a ferrugem em pedaços de latas, etc. Produzir relevos, experimentar texturas, 
recortes, formas e linhas sobre o papel aproximam-se das impressões percebidas na experiência vivida, 
nas formas orgânicas da natureza, dos objetos ali encontrados e suas marcas registradas no solo. 

A possibil idade de produzir relevos, numa dinâmica de formas e de volume de linhas, aproxima-se das 
impressões capturadas, processam-se diálogos infindáveis entre as matrizes, as cores, as transparências 
e sobreposições de matrizes, a tonalidade e o tamanho dos papéis, que não são só suporte, mas 




