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A  C A S A  M O V E N T E



sem título
água-tinta sobre páginas de livro 

18,5 x 26 cm



sem título
água-tinta sobre páginas de livro 
18,5 x 26 cm

sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro

18,5 x 26 cm



sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro 
18,5 x 26 cm

sem título
ponta seca, água-forte e água-tinta 

sobre páginas de livro 
18,5 x 26 cm



sem título
ponta seca, água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro 
18,5 x 26 cm

sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro

18,5 x 26 cm



sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro 
18,5 x 26 cm

sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro 

18,5 x 26 cm



sem título
água-forte, água-tinta e verniz 

mole sobre páginas de livro 
27 x 26 cm

sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro 
18,5 x 26 cm



sem título
ponta seca, água-forte e água-tinta 

sobre páginas de livro 
29 x 41,5 cm

sem título
água-tinta sobre páginas de livro

21 x 30 cm



sem título
água-tinta sobre páginas de livro 
21 x 30 cm

sem título
água-tinta sobre páginas de livro 
29 x 41,5 cm



sem título
água-tinta sobre páginas de livro 

29 x 41,5 cm



sem título
água-tinta sobre páginas de 

livro 24,5 x 33 cm

sem título
ponta seca, água-forte e 
roleta sobre páginas de livro 
24,5 x 33 cm



sem título
água-forte e água-tinta 
sobre páginas de livro 
29 x 41,5 cm



sem título
ponta seca, água-forte e água-tinta 

sobre páginas de livro e colagem 
28,5 x 42 cm



sem título
água-forte e água-tinta 
sobre página de livro 
22 x 14,5 cm

sem título
água-forte e água-tinta 

sobre página de livro 
22 x 14,5 cm



sem título
água-forte sobre página de livro 

22 x 14,5 cm



sem título
água-tinta, água-forte e lavis 

sobre páginas de livro 
22 x 29,5 cm

sem título
água-tinta sobre páginas de livro 
24,5 x 33 cm



sem título
ponta seca, água-forte, 
água-tinta, roleta e lavis 
sobre tecido de capa de livro 
21 x 22,5 cm

sem título
monotipia, transferência de imagem 
preto e branco e colorida e colagem 

de tecido sobre páginas de livro
29 x 40 cm



sem título
monotipia, transferência de imagem 

preto e branco e colorida sobre 
páginas de livro 

25 x 35 cm

sem título
água-tinta, água-forte, 
monotipia e transferência de 
imagem sobre páginas de livro 
25 x 35 cm



sem título
monotipia sobre páginas de livro 

29 x 41,5 cm

sem título
água-tinta, monotipia e 
transferência de imagem 
sobre páginas de livro 
29 x 41,5 cm



sem título
transferência de imagem 
sobre páginas de livro 
29 x 41,5 cm

sem título
desenho, lápis de cor e impressão 

jato de tinta sobre páginas de livro 
20,8 x 29,5 cm



sem título
desenho e impressão jato de 
tinta sobre páginas de livro 
20,8 x 29,5 cm

sem título
desenho, lápis de cor, carimbo e impressão 

jato de tinta sobre páginas de livro 
20,8 x 29,5 cm



sem título
colagem, carimbo e impressão jato 
de tinta sobre páginas de livro 
20,8 x 29,5 cm

sem título
carimbo e impressão jato de 
tinta sobre páginas de livro 

20,8 x 29,5 cm



sem título
desenho e lápis de cor 
sobre páginas de livro  
20,8 x 29,5 cm

sem título
desenho, carimbo e impressão jato 

de tinta sobre páginas de livro 
20,8 x 29,5 cm



sem título
impressão jato de tinta sobre 
páginas de livro e colagem 
40,6 x 28,8 cm



sem título
impressão jato de tinta sobre 

páginas de livro e colagem 
40,6 x 28,8 cm



As escrituras configuram aqui, juntamente com as imagens, um trabalho de 
mútua investigação, por entender e acreditar na indissociabilidade, embora não 
exclusivamente, desses dois lugares do pensamento, ambos pertencentes ao 
exercício intelectual, porém de outra ordem, determinando um melhor domínio 
alusivo.

O desenvolvimento de um trabalho poético que caminha juntamente à práxis, 
problematiza várias questões relacionadas ao próprio conflito de transpor a 
intenção conceitual em matéria visível, palpável. No processo da gravura em 
metal essa dificuldade é potencializada, dado que no ato processual, não se 
tem os resultados acontecendo simultaneamente à incisão direta, desenho ou 
morsura. Eles só se tornarão “visíveis” ou, a intenção (ou o que se espera dela) 
somente surgirá no ato da impressão. Isso sem levar em consideração o fato de 
trabalhar com o negativo da imagem, com seu inverso.

Além dos conflitos no processo de materialização e transposição do trabalho 
poético visual para a gravura, penso que os conceitos criados por antecipação 
àquilo que se deseja gravar sejam insuficientes para a plena realização de uma 
ideia ou intenção artística. As imagens possuem uma particularidade que é a 
subjetividade daquilo que se mostra ao público, salientando e valorizando o 
sujeito que observa, que frui. Aquilo se que expõe, é somente uma das partes 
do trabalho pensado como um todo orgânico, indissociável e sem hierarquias, 
somente quem o fez tem o conhecimento de todo o processo. O trabalho visual, 
porém, a partir do momento que é finalizado e colocado no mundo, o domínio 
daquele que fez se dilui um pouco e o que antes era domínio, transforma-se em 
libertação porque colocado à luz de outros olhares.

Criar o ambiente e contextualizar o trabalho tornam-se indispensáveis para 
a realização das intenções anotadas, escritas, pensadas e projetadas. Esse 
caminho não é linear e mesmo que se tome o cuidado para que o pensamento 
transforme-se em visualidade, a transmutação de uma linguagem em outra 
sofre perdas, ganhos, nova forma, ressignificação, novos modos de fruição, 
enfim, nova linguagem. Esse espaço do fazer é necessário para que a matéria 
se torne subjetividade poética. Ele é físico e também conceitual e só existe em 
movimento.

Visto através desse viés, criar um trabalho onde a técnica sirva como base e 
o conceito como estrutura, sem perder de vista o caráter experimental, pode 
ser uma oportunidade de desenvolver questões internas inerentes ao próprio 
processo de criação poética. Com a incessante e constante transformação que 
o próprio trabalho problematiza, notou-se a necessidade de levá-lo adiante e 
dar seguimento ao processo criativo e a tudo que isso envolve. 

O desenvolvimento do trabalho tem, entre outras coisas, se dado com a 
investigação do processo de impressão como forma de criar novas imagens 
através de suportes como páginas de livros ou papéis estampados que, como 
continente de imagens ou letras pensadas primordialmente para outras finalidades, 
na colagem e composição com as imagens gravadas, ganham ressignificações 
e tocam em questões como a reprodutibilidade da gravura, não como tiragem, 
mas como singularidade no processo reprodutível que a caracteriza e na própria 



história da estampa, tendo o livro como um dos 
principais meios de divulgação e difusão de 
estampas e conhecimento. Outra questão desse 
desdobramento é o uso de cores em alguns 
momentos e a mudança de representação de 
espaços domésticos internos para apresentação 
de espaços compositivos moventes.

A pesquisa, que é majoritariamente em gravura 
em metal (e que, ao longo da pesquisa se 
transformou), com o uso de páginas de livros 
em composições com as imagens gravadas e a 
transformação das mesmas a cada impressão, 
ela se inicia, geralmente, com a busca em sebos 
de livros antigos. A busca é feita com critério que 
se baseia na visualidade composta entre texto, 
imagem e aspecto do papel. O interesse é por 
imagens de maior qualidade, com papéis que 
estejam mais amarelados ou ao menos, que não 
sejam muito impermeáveis ou de acabamento 
brilhante.

Após essa etapa, realizo a busca pelas páginas 
do livro que possam interessar ao trabalho. 
Desmonto o livro com a ajuda de um bisturi para 
desfazer a costura e danificar o mínimo possível 
e tirá-los em par, sem dividir as páginas do 
modo como foram impressas antes da costura 
em cadernos.

A partir dessa edição das imagens e textos, 
através sempre da visualidade e também, 
em alguma medida, do que se trata o texto 
em questão, elaboro e penso nos desenhos 
e imagens que podem ser gravadas, para que 
componham uma imagem com o suporte já 
cheio de informações. 

Nem sempre a imagem gravada vem depois da 
escolha das imagens dos livros, mas geralmente. 

Um dos desdobramentos desse primeiro 
trabalho é a impressão dessa mesma imagem 
gravada em outras páginas que julgo 
comporem um todo interessante, assim como 
transformações das matrizes, mudando algum 
detalhe, adicionando outro elemento, para 
então serem estampadas em outras páginas, 

gerando composições sempre diferentes a cada 
impressão.

Outro, é a adição de monotipias pontuais 
e a impressão de fotocópia com solvente 
diretamente no suporte, compondo com as 
impressões de gravuras em metal ou não. 
Essas imagens transferidas foram retiradas dos 
próprios livros que me utilizo como suporte 
e tornam-se uma possibilidade de abarcar a 
multiplicidade de ideias, criando rearranjos e 
ressignificações, tautologias e repetições. 

No desejo de não se deixar levar somente 
pelo que é habitual, buscar caminhos e 
experimentações, traçar e tracejar por locais 
desconhecidos também faz parte do trabalho. 

Nos últimos meses de mestrado, mudei de casa. 
Vim morar no litoral norte de São Paulo por 
motivos de trabalho. Foram meses conturbados, 
atarefados e extenuantes. Na reta final, quando 
consegui respirar aliviada por conta da 
finalização da mudança, a continuidade e rotina 
do fazer artístico sofreu mudanças necessárias. 
O desenho direto, com lápis e canetas, retomou. 
As páginas de livros encontraram-se com o 
tracejado abrindo caminhos e formas onde 
antes havia o contato prensado e os encavos 
entintados. As impressões com o uso da prensa 
foram substituídas pelo uso da impressão jato de 
tinta por diversas vezes, criando sobreposições. 
O lápis de cor e o carimbo fizeram contribuições 
pontuais.

A mudança física de cidade, de um grande centro 
urbano para uma cidade litorânea com menos 
de 40 mil habitantes, a transformação no modo 
de viver ao qual estava habituada, paisagens 
diferentes, rotina diferente, velocidades 
diferentes, a vida ao lado do mar, a percepção 
mais aguda da força da natureza, não haveria 
outro modo senão a geração de imagens 
diferentes. Porém, mesmo com algumas 

mudanças nas técnicas e nos modos e espaço 
do fazer, a característica visual permaneceu. 
Não houve ruptura visual. 

A casa mudou de lugar, o ambiente de 
produção mudou. A modificação nos modos 
de fazer, desenhar e compor transformou 
o resultado final e consequentemente os 
trabalhos posteriores, num processo movente 
e contínuo de contingências e experiências. 
Nesse momento, o título da pesquisa assumiu, 
para além de seus significados metafóricos e 
figurados, seu sentido denotativo, literal.

Porém, algo não se modificou: meu desejo 
em produzir imagens que possam ir 
além de sua própria contemporaneidade, 
de sua temporalidade, que sejam 
atemporais e ultrapassem o limiar de 
imagens de fácil consumo, planificadas, sem 
tridimensionalidade mental, sem espessura. 
Mas o que devemos entender por isso? 
Benjamin analisa essa questão e todos seus 
exemplos levam para o que ele nomeia 
como o “declínio da aura na obra de arte”1. 

1. Walter BENJAMIN, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.



Nas palavras de Lebrun: “A aura designa o fato de que a coisa se dá como enigmática 
o bastante para que nenhuma contemplação possa esgotar sua significação”2. Ela nos 
interessa e nos força o pensamento, justamente por ocultar algo, por não expor tudo 
que se tem a oferecer, por nos retornar o olhar àquilo que vemos e apresentar a imagem 
do mistério, não hegemônica, inesgotável.

É do lugar das artes visuais que escrevo e produzo corpo visual e visível, a imagem, a 
matéria. Apesar da arte (e dos artistas) ter, ao menos como premissa, o propósito da 
negatividade como resistência à fácil sedução, à obscenidade imagética, ao fascínio, à 
sedução fria, ela não está imune ao turbilhão das imagens que batalham entre si pela 
sobrevivência a qualquer custo, mesmo que para esta permanência seja necessário 
arriscar sua qualidade e sua aura como arte e ter a duração de um clique, não de uma 
olhar, mas de uma olhada, que não dura mais que a simples assimilação de um logo 
qualquer numa peça publicitária. Ela também está sujeita aos movimentos da cultura, 
do dinheiro e do capitalismo especulativo que esmaga tudo e todos, sem distinção. 
Das ameaças da tela total que tudo mostra e dos holofotes que a todos cegam, ocorre 
seu desmembramento dentro da própria cultura, esta que “[...] Pasolini reconhecia, até 
então, uma prática – popular ou vanguardista – de resistência, tornou-se ela própria um 
instrumento da barbárie totalitária”3. O confronto às formas inteligentes de barbárie se 
desenvolve no interior da cultura e não há como se pensar na cultura de massa como 
inimiga, neste caso. Existe o combate tanto na cultura quanto na arte de estancar, 
ou melhor, de resistir à sua indiferenciação, ao regime dominante que a tudo abarca, 
coopta, absorve, pasteuriza e dispara em nome do capital, apenas fazendo girar o 
slide sem fim onde todos anseiam saber qual será a próxima imagem, o que vem a 
seguir, a emoção seguinte, num caminho onde não importa o percurso, mas sim seu 
destino. Paradoxalmente, o destino nunca chega, pois, ao alcançá-lo, o espectador 
estará pedindo pelo próximo, numa espécie de espiral imagética.

A busca é pelo espaço não hegemônico, pelo espaço e tempo do sonho e da dúvida. 
A imagem que adquire a desilusão do real, fugindo do apagamento que não arquiva e 
prescinde de memória, a despeito de todo esforço, especialmente individuais, daqueles 
que pensam sua ação no mundo como transformadora de potências do existir.

Haja vista toda a destruição supressora da verdadeira imagem pelo capitalismo 
que a tudo coopta e mercantiliza, que homogeneíza o olhar e o dessensibiliza pelo 
excesso, não é de se espantar que a imagem clichê rodeie e tome o olhar do sujeito 
contemporâneo urbano centenas de vezes num único dia. É isso mesmo que acontece, 
ela “toma” o olhar num movimento de não reciprocidade, não há troca, ela não nos 
olha. A vemos, mas não porque ela nos mira. Apenas a consumimos com a visão, nem 
mesmo com o olhar, numa atitude de quase indistinção entre produto e consumidor, 
imagem e espectador. Desconhece-se a intersubjetividade que se completa na relação 
de alteridade. Ao desconhecermos o outro posto que ele não nos olha, desconhecemo-
nos a nós mesmos. 

Analogamente aos nossos dias atuais e sob a lógica dos deslocamentos e vivências 
sociais nos centros urbanos, podemos mencionar a questão dos espaços públicos da 
cidade e de como o poder público os trata e os mantêm coerentemente dentro de seus 
desejos de poder, de dominação dos corpos e do capital financeiro produtivo. Esses 
espaços públicos que poderiam ser espaços de liberdade, de troca de ideias e formação 
crítica, são sumariamente eliminados e inseridos ou reinseridos em consonância com tal 

2. Gérard LEBRUN, A mutação da obra de arte, p. 327-328.

3. Georges DIDI-HUBERMAN, Sobrevivência dos vaga-lumes, p. 41.



visão política pretendida. Os lugares são 
“planos”, lisos, não há reentrâncias, “rasgos”, 
fendas, pontos de indeterminação, árvores 
e relva, bancos para sentar fora de locais de 
consumo, de pausa e discussão, de retorno 
e desejo de descobertas, de sedução dos 
sentidos que fazem com que haja a vontade de 
descobri-los a cada investida, há sim, lugares 
de passagem, de movimento, de velocidades, 
de não-pensamento, de não-discussão, que não 
permite o sono e o sonho, de luzes cegantes, 
locais para sentar e ficar somente dentro da 
lógica do capital e da produtividade, onde o 
corpo não deve parar de produzir, mas sim, parar 
de pensar, de discutir, de olhar e ser olhado, de 
desejar e ser desejado, de encontrar a si mesmo 
nas experiências com a alteridade.

A mudança da capital metropolitana para o 
litoral, ressignificou, em partes, essa lógica da 
movimentação citadina. O achatamento dos 
espaços de convivência, troca e fora dos locais 
de consumo são mais numerosos. A própria 
praia é esse lugar. Basta um local para sentar-
se na areia e a sombra natural de uma árvore 
nos dias de sol, para que o tempo desacelere, 

para que a respiração se acalme e entre em 
harmonia, para que o olhar passeie lentamente 
sobre a paisagem. A oferta de bancos e locais 
para sentar-se, sem necessariamente ser um 
local de consumo, aumentam as possibilidades 
de troca de ideias, experiências e afetos.

A lentidão e a calmaria que a natureza oferece 
esbarra, muitas vezes, no campo interno já tão 
acostumado com a velocidade incessante da 
capital. A mídia e o mundo globalizado nos 
colocam sempre diante do caos imagético, de 
notícias, de acontecimentos em todo lugar do 
mundo, que mal damos conta que assimilar o 
que ocorre à nossa volta. 

Como contraponto ou, mais do que isso, como 
resistência, antagonismo e atrevimento, na 
luta assimétrica de poderes, requisita-se Didi-
Huberman e sua rasgadura4, que abre uma 
fissura na tela, que tem seu significado exposto 
quase como decreto, porque somente assim é 
que se liberaria, nesse drama da percepção, a 
força não comunicativa da imagem. Ainda nessa 
chave da imagem de oposição, há também que 
arriscar o não-saber, posição frágil para quem 

4. Georges DIDI-HUBERMAN, Diante da imagem.

julga o saber toda a sua vida. Portanto, há que 
se ter precaução com as imagens ofertadas e 
lançar-se à ignorância, opondo-se ao sujeito 
que sabe. 

Em Diante da Imagem, Didi-Huberman comenta 
analogamente à psicanálise de Freud, do 
inconsciente na formação da imagem como 
rasgadura, aquela que é de resistência pela 
própria formação:

Pensar a imagem de maneira dialética, a “tese 
com a antítese”6, transgredir as regras, abrir 
fendas e enxergar seu outro lado, seu revés, o 
lado oculto da planaridade que cega, apagar as 

Pois o modelo das “formações do 
inconsciente” nos coloca diante de 
estruturas abertas, algo como redes de 
pescadores que gostariam de conhecer 
não apenas o peixe bem formado, mas 
o próprio mar. Quando puxamos a rede 
em nossa direção, somos obrigados a 
constatar que o mar por seu lado se 
retira. [...] Os peixes estão bem ali, mas o 
mar que os torna possíveis guardou seu 
mistério, presente apenas no brilho úmido 
de algumas algas presas nas beiradas.5

luzes e ver, no limiar da não-visão, abandonar 
a super definição, espectros insondáveis que 
definem a potência da imagem: seu enigma. 
Deleuze também desenvolve a questão da força 
não-comunicativa da imagem e a distingue do 
ato criativo dizendo que “criar foi sempre coisa 
distinta de comunicar. O importante talvez 
venha a ser criar vacúolos de não-comunicação, 
interruptores, para escapar ao controle”7. 

Esses vacúolos, rasgaduras, fendas por 
onde irão passar “um pouco do caos livre e 
tempestuoso”8, serão as imagens de resistência, 
de sobrevivência que não sucumbirão aos 
projetores ofuscantes, às imagens hegemônicas. 
Resistindo à afirmação de Pasolini, em seu 
“O artigo dos vaga-lumes”9, a respeito do 
desaparecimento dos vaga-lumes e suas luzes 
intermitentes em confronto com os holofotes 
fascistas em 1975 - após trinta e quatro anos 
(1941) de sua bela carta destinada a seu amigo 
Franco Farolfi, onde comenta de maneira muito 
alegre, jovial e apaixonada o aparecimento dos 
vaga-lumes10 - Didi-Huberman vislumbra a 
sobrevivência deles e postula que mesmo em 
sua aparente fragilidade da luz suave e piscante, 
eles sobrevivem, resistem mesmo na escuridão 
da noite às luzes da hegemonia capitalista, em 
silêncio e em pequenos lampejos capazes de 
iluminar alteridades. 

5. Ibidem, p.223.

6. Ibidem, p.190.

7. Gilles DELEUZE, Conversações, p.221.

8. Gilles DELEUZE; Félix GUATTARI, O que é a filosofia?, p.261-262: 
“Num texto violentamente poético, Lawrence descreve o que a poesia faz: os homens não deixam 
de fabricar um guarda-sol que os abriga, por baixo do qual traçam um firmamento e escrevem 
suas convenções, suas opiniões; mas o poeta, o artista abre uma fenda no guarda-sol, rasga até 
o firmamento, para fazer passar um pouco do caos livre e tempestuoso e enquadrar numa luz 
brusca, uma visão que aparece através da fenda, primavera de Wordsworth ou maçã de Cézanne, 
silhueta de Macbeth ou de Ahab.

9. P. P. PASOLINI, L’articolo delle lucciole (1975), In: _______. Saggi sulla politica e sulla 
società. W. Siti et De Laude, Milan: Arnoldo Mondadori, 1999, p.404-411. L’article des luciole,. 
In: P. P. PASOLINI, Écrits corsaires, Paris: Flammarion, 1976, p.180-189 apud Didi-HUBERMAN, 
Sobrevivência dos vaga-lumes, p. 25.

10. Georges DIDI-HUBERMAN, Sobrevivência dos vaga-lumes. p.17.



Por um lado, admirável visão dialética: 
capacidade de reconhecer no mínimo 
vaga-lume uma resistência, uma luz 
para todo o pensamento. Por outro, 
desespero não dialético: incapacidade 
em buscar novos vaga-lumes, uma vez 
que se perderam de vista os primeiros 
– os “vaga-lumes da juventude”.

Falar em sobrevivências, então, é falar em 
possíveis fins, porém não como apocalipse, 
mas como resistências que conseguem dobrar 
o fim e sobreviver apesar de tudo. No capítulo 
intitulado Apocalipses?11, Didi-Huberman: 

Pensar em sobrevivências, em resistências, 
em potências que o trabalho artístico pode 
suscitar e trazer à tona discussões e olhares 
lampejantes de memória, de “temporalidades 
emaranhadas”12, onde se faz necessário, 
de alguma maneira, o obscurecimento do 
espetáculo presente a fim de perceber a luz 
dos vaga-lumes. Nesse sentido, busco em meu 
trabalho operar com índices de sobrevivências 
que permanecem mesmo quando as 
esperanças insistem em sucumbir ao trágico 
espetáculo da era do capital, sorrateiramente e 
sutilmente, agarrar intermitências enigmáticas 
da existência.

11. Georges DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 67.
 
12. Ibidem, cf. Giorgio AGAMBEN, p.69. 
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