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A gravura, em especial a monotipia é uma descoberta 

recente em meu processo de artista pesquisador. 

Tomei conhecimento das possibilidades da monotipia na 

UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, 

com os professores da oficina de Gravura, Sandra 

Favero e Diego Rayck.  

Trabalhei durante quatro anos, 2002 – 2006 em uma 

empresa cerâmica no setor de esmaltagem e na função 

de esmaltador entrei em contato com a impressão de 

serigrafia em larga escala. As peças cerâmicas eram 

estampadas ainda cruas apresentando um caráter de 

variação dentro da conformidade do padrão exigido pela 

empresa que se aproximava da variação possível a 

monotipia: variações de imagem num dado processo 

com uso de materiais com grau de transferência e 

aglutinação e marcação. Esta experiência possibilitou o 

primeiro contato com o processo de monotipia. A época 

mantinha interesse no desenho e na pintura como 

incisões de idéia e forma sobre suporte e não me ative a 

possibilidade de causar imagem deste processo fato 

este que somente percebi quando entrei em contato 

com as possibilidades da monotipia experimentando 

materiais nos ateliês na UDESC. 

No inicio da trajetória de pesquisa fui desenhista, pintor, 

escritor e compositor. O desenho é um hábito infantil por 

exemplo. As descobertas na gravura em vídeo e 

fotografia são recentes. O inicio da carreira foi 

estudando o desenho de observação e a pintura a óleo 

que costumava trabalhar com grande quantidade de 

tinta e empasto sobre a tela. 

Na universidade passei a trabalhar de modo mais 

intenso com a tinta acrílica e tomar consciência da 

fluidez e movimentação da cor em meio liquido. Atentei-

me para as características dos tecidos suporte em 

detrimento do tema pensado. Deixava as tintas 

trabalharem sobre o tecido, colocando as telas na 

posição horizontal formando poças de tinta que 

secavam lentamente ou deixando as telas na vertical 

escorrendo até o chão, similar ao processo de aquarela. 
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No Ateliê de escultura obtive a oportunidade e liberdade 

para estudar materiais “ordinários” que eram restos, 

recortes de metais que estavam no ateliê. Com pedaços 

de vidro, fotografias deixadas por ex–alunos, cimento, 

pedaços de metal e solda e tecidos criei objetos 

tridimensionais acrescentando o pigmento diluído 

vermelho e preto. A primeira descoberta concreta foi o 

uso combinado dos pigmentos vermelho e preto que 

posteriormente deflagrariam a série ‘Los Desastres: Os 

Caprichos de Uma Época’ e no livro ‘O Vermelho e o 

Negro’. 

A possibilidade de usar de modo artístico materiais 

descartados que eram rejeitos e sobras de outros 

processos e o uso livre de cores em alta diluição marcou 

as alterações do processo poético que chegaria então à 

monotipia. 

Com o uso fluido dos pigmentos e maior liberdade de 

gesto passei a pesquisar materiais suportes para os 

projetos que desenvolvia. Dentre os que mais se 

destacaram foram à madeira, o gesso, a cera e o papel 

craft no qual desenhei com canetas esferográficas em 

movimentos frenéticos uma serie de imagens com 

registros de conflitos humanos recentes que possuía em 

meus arquivos. As imagens tinham origem de revistas 

Veja e Época publicadas entre 1999 e 2006 que me 

impactavam. O titulo ‘Los Desastres: Os Caprichos de 

Uma Época’ se remete a série ‘Os Caprichos’ de Goya 

(1746–1828). Esta pesquisa de modo conceitual fazia 

um jogo entre Goya e seu tempo e o mundo 

contemporâneo que habito. Produzi naquele período o 

livro ‘O Vermelho e o Negro’, um livro de Stendhal 

(1783–1842), que jamais li, mas atentei-me para a 

questão humana investida nessas cores. Criei o livro em 

tecido banhado e encharcado nos pigmentos. 

 

 

 

O pigmento vermelho e o negro são cores que 

sangram que possuem uma tonalidade humana 

refletida angustiante. Pode ser a pele do 
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escalpelado, a fúria de ‘Saturno Devorando um 

Filho’, 1819 - 1823 no dizer de Goya, (1746–1828), o 

horror e a morte. 

 

Figura 1: ‘Los Desastres: Os Caprichos de Uma Época’. 2007. 

 

Figura 2: Livro de Artista, ‘O Vermelho e o Negro’. 2008. 
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Figura 3: Livro de Artista, ‘O Vermelho e o Negro’. (detalhe). 

 

 

Pesquisei a obra ‘O Grito’ com as cores vermelho e 

preto. Este tema trabalhado com tanta maestria por 

artistas como Munch (1863–1944), e Bacon (1909–

1992), para não citar outros nem estender-me em 

enumerações chamou–me profunda atenção.  

 

O grito é um eco mudo no espaço e sem a audição 

do outro, sem a pretendida comunicação é uma 

prisão na agonia e na solidão.  

 

 

A leitura que produzi sobre o tema diferente do grito 

carnal dos antigos mestres Munch (1863–1944), e 

Bacon (1909–1992), era um grito “interno”, um grito da 

Alma como pode ser dito popularmente. Segundo 

percebo maior sofrimento do que o grito da carne é o 

grito da Alma. É um Grito mudo, invisível e que sangra.  
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Figura 4, 5: ‘O Grito’, desenho e Xilogravura. 2006. 

 

Figura 6: ‘O Grito’. Pintura 2006/2008. 
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Outra indicação pertinente desse período foi a “Palavra”, 

procedimento de pesquisa e produção pelo qual utilizo a 

palavra como elemento de conexão mental e produção 

de reflexão poética cuja base é o elemento formal 

Palavra. Palavra pode ser o seu uso no sentido do 

elemento para expressão como poderia dizer desenho 

ou pintura e ainda Palavra no sentido de uma poética de 

imagem particular. 

 

A palavra desse período é confissão, é uma nota 

sobre a apreensão dos sentidos. A palavra nesse 

momento não era escrita de artista, mas uma 

tentativa literária no sentido de trabalhar a dimensão 

da imagem fazendo uso da palavra, sendo a palavra 

como a imagem, uma paisagem mental. 

 

‘Macia e honesta a morte beija meus lábios. 
Sua boca e sua língua quente tocam minha garganta 
deixando um rastro de saliva. 
Suas unhas arranham a pele inerte. 
Os corpos projetam-se, encontrando-se suspensos sob a 
névoa. 

 
Suspiro febril, o cérebro em tormenta. 
Calafrios, premonições. 
O fantasma esguelha, os olhos trocados, suspiros 
gelados, gritos uivados, a tumba vazia. 
Passos na floresta. 
 
Sufoca-me este vazio escarpado esta carne mutilada, 
essas almas desalmadas, os olhos arregalados, o horror 
entre dentes, as mãos em suplica, o choro inocente’. 
Poemas Incultos, 2007. 

 

 

No inicio de 2007 prosseguindo com a pesquisa de 

pigmentos em alta diluição produzi a primeira série de 

monotipias usando pigmento preto diluído em 

recipientes com água. Mergulhava papéis sulfite e 

instalava sobre pedaços de tábuas e compensados e 

deixava–os secando ao tempo. Lembro que era uma 

tarde chuvosa e cinza, um sábado provavelmente. 

Durante a secagem o papel em contato com a madeira 

assumia a forma da matriz. Registrava-se ali em 

gradações de cinza e com cores do pigmento próprio da 
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madeira tal qual um sudário registrando o suor do Cristo 

no calvário. 

 

Figura 7: Monotipia sobre madeira. Procedimento. 2007. 

 

 

Na parte superior do papel, aquela que não estava 

em contato com a madeira, acontecia uma imagem 

aleatória em certo sentido com caráter mais aéreo e 

sutil. Uma característica particular desse processo é 

a “dupla–face” da imagem. Num lado a marca da 

matriz a “terra”, no outro o etéreo, as nuvens e o 

“céu”. 

 

 A questão poética envolvida refere-se ao cinza, a 

“segunda cor” por mim pesquisada. Trabalhei a cor 

cinza numa dimensão poética do ser. A cor branca do 

papel mergulhada no negro do pigmento gerava a 

monotipia cinza. Isso exercia particular fascínio e era 

uma das motivações da pesquisa. Mas ainda 

questionava a dimensão do ser humano no cinza, sua 

apreensão no cinza, sua dimensão de cinza. A chuva, o 

mês de agosto, a inquietude e aflição, o sofrimento, a 

dor e a morte. Essa era a maneira como vivenciava a 

cor cinza. 
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Figura 8: Monotipia Cinza. 2007. 

Nesse período a pesquisa poética com a Palavra que 

caminhava lado a lado com a monotipia deixou de ser 

uma tentativa de literatura para se transformar em 

confissão. Durante o mês de agosto iniciei a escrita do 

texto ‘Agosto Sem Sal ou Açúcar’, uma clara referencia 

a ironia Duchampiana trabalhada anteriormente também 

no texto ‘O Enigma de Um Dia’ escrito meses atrás no 

qual questionava o gesto de Marcel Duchamp (1887-

1968), de por bigodes na Sr.ª Lisa e traçava um diálogo 

entre Duchamp (1887–1968), Leonardo Da Vinci, 

(1452–1519), eu e meu falecido amigo Adriano, 

funcionário da empresa cerâmica onde trabalhei antes 

do período UDESC que faleceu em um acidente 

automobilístico. Nesse texto estava implícita uma 

discussão a cerca da morte física e morte da imagem 

encerrada no sorriso de Mona Lisa, 1503. 

 
‘Meu caro Adriano. Escrevo-te estas humildes palavras 
com o pesar de que desde o inicio estarei a importunar-te 
e de pronto te peço desculpas antecipadas. 
Sinto incomodá-lo, porém ignorante que sou e afetado 
que estou, considero justo romper o silêncio e despertá-
lo’. 
Fragmento do conto O Enigma de Um Dia. 

 

No texto ‘Agosto Sem Sal ou Açúcar’, o pior mês que 

vivenciei até então, usei a Palavra de modo curto e 

informativo, um diário de noticias sobre as experiências 

diárias. A vida, os problemas familiares que enfrentava 

adentraram o processo criativo e o tomaram. Não 

discutia mais a Arte, o processo criativo, mas sim as 

experiências particulares que me tomavam e afligiam-
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me. Fui tomado pelos problemas e toda minha obra se 

transformou numa excreta, um gozo de angustia, raiva e 

incapacidade. Foi sem duvida o pior momento que vivi e 

isto esteve no que produzi naquele período de modo 

violento e destruidor. Perdi a potencia no uso da 

palavra, a linha desapareceu e a monotipia transformou-

se numa massa escura e sufocante. 

 

Atrasei-me. 

Liguei para o terminal e o ônibus já estava na plataforma. 
Perdi o horário. 

Meu pai chegou. 

Viera junto com o tio. 

Abriram a porta malas do automóvel. 

Retiramos, eu e meu pai a mesa do quarto pela janela. 

Trouxe a carne de uma vaca magra que havia caído na 
vala. 

Deveria estar doente e fora mal sangrada. 

Fragmento do conto ‘Agosto Sem Sal ou Açúcar’. 2007. 

No ateliê de gravura desenvolvi o projeto ‘Poema 

Inverso’ que discutia uma situação particular da gravura, 

a inversão da imagem. O projeto transformou-se num 

livro que contava com 22 impressões à ponta seca 

desenvolvida a partir da observação de imagens de 

conflitos humanos recentes, 22 papéis com as marcas 

do verso das matrizes durante o processo de impressão, 

22 monotipias cinza e 22 reflexões em palavra 

discutindo a perturbação que me causava o sofrimento 

estampando nas imagens. ‘Poema Inverso’ trabalho 

anterior a ‘Agosto Sem Sal ou Açúcar’, foi obra relevante 

no processo poético porque trouxe em si a discussão do 

sofrimento humano presentes em ‘O Grito’ e em ‘Los 

Desastres: Os Caprichos de Uma Época’ mas que não 

continham ainda a ironia fúnebre e o fatalismo presentes 

nesta obra. 
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Figura 9, 10, 11: Livro de Artista ‘Poema Inverso’. Detalhes. 2007. 

Em meados de 2007 a Professora Sandra Favero que 

havia acompanhado minha pesquisa para o livro de 

artista ‘Poema inverso’, doou–me uma imagem 

publicada no jornal Folha de São Paulo no domingo, 26 

de março de 2006 cujo titulo da matéria era: ‘A Batalha 

do Rio’ que retratava o conflito em uma favela carioca. 

No retorno das férias iniciei uma pesquisa no ateliê de 

gravura esboçando as lembranças de infância, mas logo 

retomei a imagem sobre a “subida ao morro” do exercito 

brasileiro à favela do Rio de Janeiro. Estudei a imagem 

incessantemente em desenho e com a escrita. 

Questionei sua “imparcial veracidade informativa” a 

observei por ângulos, recortes, detalhes. Produzi uma 

série de 30 matrizes à ponta seca e iniciei os 

preparativos para trabalhar o tema na água forte. Iniciei 

testes no aço 1020, material com boa qualidade 

mordente, bom para ser gravado no percloreto, porem 

de fácil oxidação em contato com o ar ambiente. Fato 

que me obrigou a guardar estas matrizes mergulhadas 

em óleo diesel desde então. 

No Ateliê de gravura iniciei o processo de monotipia com 

o que sobrava de tinta off set na matriz ponta seca após 

a impressão. Aplicava solvente para que a tinta entrasse 
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em processo de movimentação e colocava o papel 

sulfite de baixa gramatura que possibilitava um grau de 

transparência satisfatório dando as imagens um aspecto 

de organismos unicelulares vistos a microscópio. 

A monotipia a partir das sobras de impressão das 

chapas gravadas na técnica ponta seca, traçado direto 

com material metálico pontiagudo, era produzida 

naquele momento de retirada do excesso de tinta da 

chapa, geralmente após a impressão. Na técnica água 

forte, meio de gravação que utiliza ácidos para a 

gravação da matriz iniciei o processo de monotipia após 

os banhos da matriz em percloreto. Costumava retirar a 

matriz da bacia com percloreto e colocar papéis sobre a 

chapa para que fosse registrada a cor laranja da fuligem 

de metais corroídos. A intensa cor laranja que marcou o 

papel foi à terceira descoberta de cores no processo de 

monotipia. Depois de concluída a gravação da matriz na 

base percloreto, testei a possibilidade da monotipia 

durante a retirada do verniz água forte. O verniz é uma 

mistura de ocre intenso negro que diluía com solvente. 

Em contato com a cor creme suave do papel a cor ocre 

do verniz provocou um resultado de qualidade 

satisfatória do ponto de vista da imagem.  

 

 

 

   

Figura 12, 13: Lembranças de infância. 2007. 

 



 20

    

 

 

Figura 14,15,16. Lembranças de infância. 2007. 
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Figura 17: ‘La Bataglía Del Rio’. Desenho. 

  

Figura 18: ‘La Bataglía Del Rio’. Desenho. 
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Figura 19: ‘La Bataglía Del Rio’. Desenho. 

 

Como fazer uma linha reta com uma régua torta?. 
 
Nove homens do exército nacional. 
Oito fuzis a vista. 
Nove capacetes. 
                 Pelo menos. 
Dois relógios a extrema esquerda. 
Um tanque de base. 
                   Quase inviso. 
Uma lâmpada acesa. 
                  Em pleno dia. 
Mais uma acesa. 
                   Quase não se vê. 
+ outra apagada. 
DVDs piratas. 
Uma dúzia ou +. 
                    Sobre fundo sem luz. 
Conde 15. 
                         A rua talvez. 
A Batalha de Ucello. 
                      Anghiari. 
                      Breda. 
                      Três de maio de 1808. 
                      Guernica de Picasso. 
                       Os retirantes. 
                      Guarapes. 
                       Humaitá. 
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                      A Batalha do Rio. 
Um poste em elevação. 

Uma linha divisória de cimento. 
Fios de cobre eletrificados e encapados. 

                       Inúmeros. 
                       A exaustão. 
                       Assim como as veias. 

Fragmento do texto poético ‘La Bataglía Del Rio’. 2007. 
 

 
 

Figura 20: ‘La Bataglía Del Rio’. Ponta seca.  

 

Figura 21: ‘La Bataglía Del Rio’. Ponta seca.  

 

Figura 22: ‘La Bataglía Del Rio’. Monotipia.  
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Figura 23: ‘La Bataglía Del Rio’. P.E. água–forte. 

 

 

Figura 24: ‘La Bataglía Del Rio’. P.E. água–forte. 
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Figura 25: ‘La Bataglía Del Rio’.Monotipia. 

No ateliê que montei em Tijucas mantive neste período 

a pesquisa com a monotipia sobre madeira usando 

como materiais emolientes ferrugem, sangue de vaca, 

óleo diesel, graxa, tinta acrílica, nanquim, guache talles, 

areia, café, limão, solvente, materiais de limpeza, 

gorduras animais diluídas entre outros materiais alem de 

experimentar a possibilidade de marcação vertical na 

qual retirava a marca da casaca de arvores nativas da 

região. Interessava pela transformação causada pelos 

diferentes materiais testados dado às suas qualidades 

especificas de densidade, viscosidade e sua 

conseqüente fluidez. 

 

Figura 26: experiência com sangue de vaca. Paleta dianteira. Monotipia. 
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Durante o ano de 2007 realizei intensa atividade de 

escrita. A princípio motivado pelos vídeos surrealistas, 

pelas imagens dos acontecimentos no Brasil, pelo 

procedimento de imagem que se alocava entre a 

perturbação e deformação Surrealista á ironia Dadaísta. 

Em resumo reflexões de um artista pesquisador que 

toma o caminho da Historia da Arte como referencia. É 

deste período também a série “Santinhos” na qual 

subverti a lógica da fé católica ao desenhar a obra 

Nossa Senhora Desaparecida em contraposição a 

Nossa Senhora Aparecida, símbolo de fé cristã e 

padroeira do Brasil. 

 

O Cão Andaluz. 
 

O Cão Andaluz, A Montanha Azul, A Morte na Forca,  
O Machado do bárbaro príncipe nobre poeta assassino. 
O gozo inebriante, a fonte eterna, o útero vibrante. 
O fruto seco. O encontro boca a boca, língua, saliva, dentes, 
E desejo no ventre. 
A porta aberta, escancarada. 
O entra e sai, o sobe e desce das escadas. 
Amor na fronteira, o cume, vértice escarpado. 

Deus e o Diabo na Terra do Sonho. 
O fantasma crioulo, o anjo medonho. 
Castigo, punição, terra lavrada, alma desalmada, uma tarde 
sangrenta, vazio e mortalha. 
Remédios, sedativos e drogas acachapantes. 
Horror e gemidos, um conde falante. 
Clarão, luz, cor, selva, noite azul verde cinzenta. 
Cão ladrador, ruídos desconcertantes, silêncio escuro e 
morte, na estante. 26/03/07. 
O portão se abre. 
                 Balança. 
O cavalo pasta no pasto. 
Balança o rabo. 
Espanta as moscas. 
Alguém passou. 19/01/08. 

 

Figura 27: Poesia – Imagem. Experiência Dadá. 
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Figura 28: Nossa Senhora Desaparecida. Desenho. 

 

 

Em dezembro, no interior de Tijucas realizei com o uso 

da palavra, aqui cito a palavra como elemento de 

investigação poética como poderia citar a pintura ou a 

fotografia, em resumo trata-se de uma possibilidade 

particular de pesquisa em Arte, as formalizações que 

encerraram minhas angustias criativas daquele ano. Nos 

textos, Tempo, Riacho e Poesias Oliveira tratei das 

relações entre tempo e memória numa dimensão afetiva 

baseada nas lembranças da infância e nas 

transformações desde então enfatizando a morte, a 

perda e o descarte. Observando o ritmo das águas 

roncando nas pedras banhando-me na água gelada da 

cachoeira tive a percepção da inevitabilidade da 

transformação, da alteração e da mudança levada a 

cabo pela ação do tempo. 

 

Tempo. 
 
Lembranças de pó. 
Lembranças de areia. 
Lágrimas que não se fazem. 
Amores que não respondem. 
Pós-feriado. 
Faxina. 
Ressaca. 
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Cacos de vidro. 
De telhas. 
Sob um véu poeira. 
Ícones do passado. 
Daquilo que foi. 
Passagem aberta. 
Tempo de menino... 
Fragmento do poema Tempo. 2007. 
 
Riacho. 

 
Um século se passou. 
Vidas nasceram e morreram. 
Em outro lugar. 
As águas. 
Elas descem. 
Contornando, cantando. 
Pedras, migalhas e areia. 
Seu ritmo é o mesmo. 
Horas e horas. 
Dias e dias. 
Água na pedra. 
Elas descem. 
Sua queda. 
Velocidade média. 
Será a mesma. 
Se não chover amanhã. 
Tudo depende de tudo. 
E se a fonte secar? 

Haverá areia no mar? 
Fragmento do poema Riacho. 2007. 
 
 
Poesias Oliveira. 
 
O tempo me persegue. 
Devora-me. 
Come. 
Suas páginas são de fina flor. 
O ópio dos homens. 
 
O passado me assombra. 
Suas paginas sangram no meu olho. 
Passou. 
Fragmento do poema Poesias Oliveira. 2007. 
 
 
 
 

O tempo é o motor da inevitável mudança, o espaço 

é o lugar do acontecimento. As águas descendo rio 

abaixo mostraram-me a dimensão do tempo, sua 

constante mudança na aparente superfície da 

regularidade e da inalterabilidade.  
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Compreendi então que o processo de monotipia que 

tinha pesquisado durante o ano pertencia à dimensão do 

tempo. A monotipia era produto do tempo. O 

acontecimento da imagem, da marca monotípica era 

fruto das relações temporais dos materiais em meio 

liquido. O meio liquido era o fator deflagrador da 

imagem. Sua ação se dá na superfície do espaço e é 

elemento de transformação da paisagem. A monotipia 

estava na dimensão da paisagem no sentido de ser o 

registro de um momento particular sobre a superfície da 

matriz. Era um registro do tempo realizado e 

experimentado com os elementos que deflagram as 

transformações na paisagem, no lugar ou na geografia.  

 

A marca era deste modo um mapa, uma cartografia 

de um lugar possível em um momento especifico do 

espaço. A dupla imagem da monotipia se remetia a 

terra e ao céu, terra lugar da concretude e massa e 

céu lugar do transitório vagar das nuvens ambos 

investidos pelo poder da transformação liquida. 

 

As experiências monotípicas eram, portanto maneiras 

de suscitar o tempo, maneira de registrá-lo em sua 

constante transição tal qual o sudário que registrava o 

suor, o sangue, as elevações e depressões da pele e 

pêlos do rosto do Cristo. 

 

O sudário retirou-lhe a camada de tempo que 

antecipava a crucificação, marcou-lhe com a retirada 

da matéria que era ação do sofrimento nos passos 

da cruz. Registrou-lhe no registro de sua ação no 

tempo.    
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No período de janeiro e fevereiro de 2008 pintei uma 

serie de onze placas de publicidade no estádio 

pertencente ao Esporte Clube Itatiaia, equipe fundada 

por meu bisavô Domingos Moresco em 1929. 

No estádio pintei as placas na parede de concreto 

usando lápis de carpinteiro, régua, tinta acrílica de 

parede, pincéis, lápis Hb e papel sulfite para desenhar 

os projetos em uma prancheta.  

A experiência além da necessidade prática financeira foi 

importante para a ampliação do gesto na pintura ao ar 

livre, uma atividade sujeita a intempéries e em 

dimensões médias de 70x300cm e 250x350cm e 

também para a compreensão e uso do cálculo para 

organização das letras nos espaços definidos para as 

placas. 

 

 

Figura 29: Projeto para placas de publicidades. Anotações Avulsas. 2008. 
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Figura 30: Estádio Domingos Moresco. Desenho. 2008. 

Em meados de fevereiro iniciei a atividade de professor 

de Artes no município de Tijucas no Colégio Walter 

Vicente Gomes e confrontei–me com a dificuldade de 

manter a pesquisa artística e a atividade docente. 

Apesar dos contratempos de ordem pratica que dizem 

respeito à sala de aula a experiência contribuiu para a 

percepção do nível de instrução e conhecimento sobre 

Arte dos alunos do ensino médio e para o processo 

poético foi importante para a organização mental e 

espacial da produção e projetos em andamento. Ainda 

em fevereiro meus pais separaram–se, depois de longo 

período de discussões. O envolvimento de meu pai com 

amantes tornou–se fato publico insuportável. As dividas 

avolumaram–se e ele saiu de casa depois de conflitos e 

cenas lamentáveis que prejudicaram à todos e 

principalmente meus irmãos menores. O fato foi que o 

ocorrido deixou toda a família arrasada, desarticulada e 

endividada. Eu, na condição de filho de maior idade 

assumi com minha mãe e irmã, as dividas e 

responsabilidades pela casa bem como a educação de 
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meus irmãos. No plano poético o que escrevi na 

madrugada do dia 23/ 02 /08 traz a tona o momento pelo 

qual atravessei depois da fatídica briga que envolveu 

inclusive a policia, entre meu pai e sua amante em frente 

a nossa casa e diante de meus irmãos. Naquele dia 

estive no bairro Oliveira pintando as placas de 

publicidade no estádio de meu falecido bisavô e cheguei 

à noite em casa depois de receber uma ligação de meu 

irmão. O texto, poesia ou simples ejaculação é o 

documento poético daquele momento. 

 

Sinto cheiro de rosas. 
O galo canta. 
A morte é branca.  
 
De que adianta a noite. 
Se o sofrimento é eterno? 
Para que flores? 
Rosas? 
Se no fim tudo termina e o que resta é nada. 
 
Eu nem sei por que estou aqui. 
Há essa hora? 
Não há propósito. 

Não há estrelas. 
Nada brilha nesta noite. 
Nada se ergue. 
Levanta-se. 
Aconteceu. 
É passado.  
 
Só novamente. 
A única coisa que me salva é o hálito da noite. 
A leve fragrância sem cheiro. 
Nuvem temperada. 
Doce. 
Seu cheiro palpita. 
Sou artesão. 
Amo a vida.  
 
Esta noite a lua sangrou o sol de amanha. 
Nuvens vermelhas. 
O que acontecerá quando a luz surgir no horizonte e tudo 
recomeçar? 
Haverá palavras repetidas? 
Foices? 
Laminas? 
Tiros na escada? 
Noite me proteja. 
Meu peito dói. 
As lágrimas não se fazem. 
Estou à beira. 
Próximo do fim. 
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Noite. 
Sono. 
Fecharei meus olhos. 
Por favor, intercedam por mim.  
 
Se fosse sonho teria acordado no principio. 
Mas. 
Despertei na forca! 
Entre nuvens e gritos. 
Se chovesse teria sido bom. 
Chegaria de alma lavada. 
Sorridente. 
Mas não há gota. 
Nenhuma lágrima. 
Nada. 
Simplesmente nada.  
 
O passado desperta. 
Lembranças multiplicam-se. 
O caminho é o mesmo. 
A noticia é a de sempre. 
Não há saudade. 
As páginas são pesadas. 
Notícias repetidas. 
Um frio cortante. 
Chove, chove. 
Gotas geladas. 
Estou a pé. 
Na rua, na calçada. 

Só. 
Infelizmente não. 
Porém, mal acompanhado. 
Descalço. 
 
Como é bom sentir a lama. 
Correr, pular na poça. 
Que desce o barranco. 
Água espumante. 
Como é bom caminhar na lua. 
Lá onde a noite é uma mentira. 
Como é bom tocar a grama. 
Correr no pasto. 
Dormir na sombra. 
Chorar no quarto. 
Abraçar o travesseiro. 
Dormir na cama.  
 
Ouço. 
Tudo é verdade. 
Sapos. 
Ruídos. 
Zumbidos. 
Pássaros nas folhas. 
Tudo é. 
Esta em mim.  
 
A noite. 
Só ela me acalma. 
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Seu hálito. 
Sua sombra. 
Meu coração agradece. 
Salvou minha alma. 03h07min.  23/02/08. 
 

 

Entre a situação da docência e a graduação na 

universidade que demandavam atuação de estudo e 

pesquisa restavam às horas instáveis o sereno e o 

amanhecer através dos vidros do ônibus. De manhã ou 

ao anoitecer no retorno para casa costumava escrever 

com o olhar vago, vazado de existência observando os 

reflexos nas janelas. Escrevia também à noite, antes de 

dormir, à tarde na biblioteca da UDESC. Nos momentos 

que me sobravam escrevia e escrevia...  

 

Tinha interesse particular pela dimensão de imagem 

que possui a palavra. 

A palavra é em certo sentido uma paisagem mental, 

um link de conexões infinitas e particulares. 

A palavra CASA é conceito universalmente 

reconhecido. Há tradução similar do conceito CASA 

em todos os idiomas do mundo, no entanto sua 

imagem é única e particular a cada ser humano que 

constrói, adapta, altera essa imagem 

constantemente, ainda assim mantendo-se como 

imagem única em constante alteração. 

 

‘Flores são casas. 
Abrigo de crianças. 
O coração não fala. 
Mas o peito dança. 
 
O tempo. 
O tempo não dança. 
Quanto detalhe numa pedra. 
Quanta vida numa criança’. 30/05/2008. Manhã. 
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Partindo da gravura que possui no procedimento a 

particular característica de inverter a imagem, incontável 

o numero de artistas destros retratados em estampas 

pintando com a mão esquerda, passando por Marcel 

Duchamp (1887–1968) e seus estudos sobre a quarta 

dimensão, pelas obras, ‘O Grande Vidro ou A Noiva 

Despida por seus Celibatários’ de 1915–1923 e ‘Étant 

donnés’, 1946–1966, alem de Velásquez (1599–1660), 

e sua obra mestra ‘Las Meninas’ de 1656, estudei o 

comportamento do reflexo, da transparência e o espelho. 

Sobre Las Meninas de Velásquez iniciei um projeto 

jamais concluído que consistia num livro de artista que 

possuíra capa azul intenso num tom próximo ao azul da 

Prússia com um pouco de violeta e em letras de relevo 

dourado o titulo ‘Las Meninas: sobre Velásquez e o 

espelho’, ao abrir o livro o observador veria em cada 

contra–capa um espelho no fundo. 

 

Figura 31: ‘Las Meninas’. 2º Ensaio. 
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 É deste período a obra ‘Porta – Ilusão’, uma série de 

estudos em fotografia de um espelho duplo de 

maquiagem. 

 

 

Figura 32: Porta – Ilusão. 2008. 

 

No ateliê em Tijucas mantinha inclinado numa parede 

três janelas com espelho duplo que costumava repetidas 

vezes observar a triplicação do reflexo. Esticava a mão 

até o reflexo e seduzia – me a maneira como meus cinco 

dedos transformavam – se em trinta. 

 

Figura 33: ensaio de transparência e reflexo. 
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 Havia produzido pouco antes uma serie de desenhos 

de imagens de atletas de futebol em escala natural 

executados em plásticos transparentes e sobrepostos 

uns sobre o outro articulando o estudo da transparência. 

 

Figura 34: imagens do futebol em transparência. 2008.  

 

Nesse período formalizei o projeto: ‘Descobertas da 

Arqueologia: Manuscritos de Alexandria’, produzido de 

modo fotográfico em 2010 onde tratava da dimensão da 

imagem reflexo colocando três vidros retangulares entre 

pedras e produzindo registros frontais dessa 

composição. Através do titulo e dos objetos buscava 

uma dimensão mental no limite entre a palavra e a 

imagem. Interessei–me por fim pelo reflexo como 

paisagem: uma película especular transitória gerada por 

luz e refração de objetos, efêmera, transitória e irreal. 

Foi nesta dimensão que busquei a paisagem mental 

através da palavra e da imagem. 

 

Figura 35: Série Descobertas da Arqueologia: Manuscritos de Alexandria.   
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Figura 36: Série Descobertas da Arqueologia: Manuscritos de Alexandria.  

2008. Ensaio Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Série Descobertas da Arqueologia: Manuscritos de Alexandria.  

2008. Ensaio Fotográfico. 
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Na montagem para a biblioteca da UDESC em meados de 2008 instalei as poesias que havia escrito recentemente nos 
vidros do segundo andar do prédio cuja paisagem de fundo era as montanhas do Bairro Itacorubi em Florianópolis.  

 

 

Figura 38: Instalação Palavra –Imagem. Biblioteca da UDESC.
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Figura 39, 40: Instalação Palavra – Imagem. Biblioteca da UDESC. 
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Apreciava como Monet (1840 – 1926), a transição da 

imagem com o passar das horas. A cada momento 

as palavras registradas no vidro bem como a luz 

mudavam de sentido, apresentavam novas 

conexões e possibilitavam novas experiências. As 

montanhas ao fundo, as palavras e a sala da 

biblioteca projetavam-se todas no reflexo 

estampado nos vidros. Faziam parte da mesma 

dimensão e realidade.  

 

Com esta obra expus também a série de livros de 

artista que desenvolvia desde 2007. Alguns partiam das 

experiências da gravura, pintura e desenho. Eram livros 

construídos segundo as possibilidades técnicas 

tradicionais, outros á aquilo que nomeei conceitualmente 

de ‘Livros anexados’. São objetos que pertencem à 

lógica da produção e consumo, mas que por motivos 

desconhecidos foram deixados ao tempo sob a ação da 

intempérie. Pertencem a esta série o livro ‘Manual de 

Instruções Anexado ao Acaso: Folhear e Pensar’, 

‘Máquinas do tempo’, ‘USAT1-catálogo de produtos. 

Curiosidades Exóticas’, USAT1-catálogo de produtos. 

Condutores de Movimento, ‘A Noive em: Despedida de 

solteira’, uma clara referencia e reverencia a obra ‘O 

Grande Vidro’, 1915–1923, de Duchamp entre outros. 

Aqui se esta em jogo uma forma de arte recente o livro 

de Artista e um procedimento mental de anexação que 

constitui e autoriza o objeto a ser obra e entrar para o 

campo da reflexão artística trazendo consigo sua 

materialidade, o registro da intempérie a ação humana e 

as ligações mentais possíveis entre a vida, os eventos, a 

transformação material e a História da Arte. 
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Figura 41: Série Livro de Artista.  Montagem na Biblioteca da UDESC. 

2008. 

Nas férias de julho de 2008 no ateliê de Tijucas pesquisei 

a gravura e o desenho. Investigando o espelho 

desenvolvi a serie ‘Auto–Retrato Quem Sou?’, na qual 

investigava a duplicação da imagem e a relação 

psicológica do retratado: as alterações de humor, o 

confronto com a própria imagem diante do espelho. A 

série ‘Casa’, e ‘Infinito’ trabalhado em desenho tinham 

como objetivo pesquisar a linha com diferentes materiais 

e movimentos sobre papel. A série ‘Casa’ tem a relação 

particular de ser um desenho de observação da casa em 

ângulos que se referem ao espaço privado de habitação. 

As pesquisas na gravura avançaram por semanas até 

Agosto estendendo–se por sessões diárias de produção. 

 

Figura 42: Série Auto – Retrato: Quem sou? 2008. 
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Figura 43: Série Casa. 2008. 

 

Figura 44: Série Infinito. 2008. 
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Em dezembro de 2007 havia trabalhado com meu pai na 

demolição de um galpão que fora uma retifica de motores e 

mecânica de implementos agrícolas da empresa USAT. Neste 

lugar anexei três livros de artista, realizei o registro fotográfico 

da série ‘Lugar Matriz’, coletei matrizes aço que trabalharia em 

2009 além de outros metais que logo chegaram ao ateliê 

mergulhei–os em recipientes com sal e água para que 

oxidassem rapidamente.  

 

Figura 45: matrizes coletas na USAT. 2007. 

 

 

Figura 46: Reservatório com sal e água para gravação de matriz metal.  

Em julho de 2008 fiz a retirada desses metais do banho 

de sal e gravei essas marcas em papel canson. Não usei 

prensa para a gravação e precisei alterar o sistema de 

gravação para obter a estampa. Instalei a matriz oxidada 

com sal e água entre papéis de impressão pressionando 

com azulejos durante quarenta e oito horas. Após este 

período de gravação retirei os azulejos e verifiquei o 

estado de gravação. A ferrugem transferiu-se para o 
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papel marcando a forma da matriz e o sal circulou e 

alojou–se por toda a folha. Desde então tenho guardadas 

estas estampas que apresentaram pouca alteração e 

continuam com alto teor de umidade graças ao sal.  

 

Figura 47: Processo de Gravação. 2008. 

 

 

Figura 48: Processo de Gravação. 2008. 
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Figura 49: Processo de Gravação. 2008. 

No mesmo processo de gravação “sanduíche” que é 

realizado com uma matriz entre dois papéis de impressão 

e gravação de quarenta e oito horas em média executei 

experiência com óleo diesel e também com pigmentos. 

As matrizes eram chapas de aço 1020 que havia trocado 

por pinturas. As matrizes apresentavam algumas 

oxidações e mediam em média 18 x 26 cm e seriam 

gravadas em papéis A3 brancos e creme. Após quarenta 

e oito horas de gravação observei que nas chapas que 

havia aplicado excessiva quantidade de óleo diesel os 

papéis de gravação haviam sido “manchados” e não 

possuíam qualquer definição de forma ou marca da 

matriz, já outras estampas que foram gravadas com 

menos diesel apresentavam manchas locais com aspecto 

rochoso. Numa outra sessão de gravação produzida na 

mesma semana usei óleo diesel e pigmento líquido. A 

estampa gravada adquiriu as marcas da matriz em 

estado negativo positivo graças às irregularidades da 

chapa e quantidades de fluidos e pressão. O óleo 

apresentou como característica a mutabilidade: meses e 

mesmo anos depois a impressão continua modificando-

se assumindo cada vez mais um aspecto rochoso. Alem 

deste detalhe que agrega valor estético a obra há 

também a ‘luminescência’ que é a possibilidade de 

iluminação e brilho em proximidade a luz. Se levar a 

gravura próximo de uma fonte de luz intensa ela se 

iluminará e o aspecto visual rochoso se ampliará dando a 

imagem um aspecto de grande qualidade. Penso 
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inclusive que numa exposição ideal estas gravuras 

deveriam estar expostas com uma luz de fundo vindo da 

parede para que o observador possa visualizar a 

qualidade da obra. 

Uma característica particular do óleo é seu aspecto 

“gorduroso” que faz com que mesmo com grande 

pressão durante a impressão haja uma distancia relativa 

entre a matriz e o papel de impressão, outra pesquisa de 

aspecto particular elaborei com o chá das folhas do 

eucalipto. Fervi as folhas e trabalhei com o liquido e 

também as folhas entre dois papéis de impressão numa 

impressão de quarenta e oito horas. As estampas 

apresentaram boa qualidade de tom e boa marcação. 

 

Numa outra pesquisa agrupei algumas tábuas de 

madeira Pinus que estavam em avançado processo de 

decomposição e com marcas de carbonização para o 

experimento. Esta sessão de monotipia sobre madeira 

resultou numa serie de 162 monotipias por folha sendo 

que cada folha possui duas faces o numero de imagens 

resultou em 324 no total. Fora a quantidade, numero que 

apenas simboliza o volume da pesquisa esta serie 

apresentou um aspecto particular que destoou das 

experiências anteriores em monotipia sobre madeira. A 

sessão foi realizada com imersão do papel na solução 

com pigmento preto e as tábuas de madeira apodrecidas 

foram umedecidas para que ficasse suscetível a 

transição da marca. Durante a gravação o carvão das 

tabuas que haviam sido parcialmente queimadas 

escorreu e depositou–se na superfície do papel de 

impressão dando a esta área uma característica aérea e 

suave. A outra face do papel que estava em contato com 

a madeira assumiu os aspectos da matriz registrando os 

relevos e depressões, buracos, áreas vazadas da 

madeira em gradações de cinza. 
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Figura 50: Monotipia sobre madeira. Procedimento. 

 

 

Figura 51, 52: Monotipia sobre madeira. 2008. 
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Em meados de setembro de 2008 recebi o convite da 

professora Jociele Lampert para ministrar a oficina 

Imagem–Palavra. Jociele havia visitado a mostra que 

organizei na biblioteca da UDESC e tomou conhecimento 

das monotipias na aula de Metodologia da Pesquisa. 

Nesta oficina construí uma relação conceitual entre 

Imagem, Paisagem e Palavra tornada presente no reflexo 

estampado no vidro do espaço expositivo com a 

Paisagem, Tempo e Atmosfera suscitada pela monotipia. 

Palavra e imagem tratavam do tempo de acontecer da 

obra de Arte em relação com a paisagem. 

Na monotipia as condições climáticas são 

transformações fundamentais para o acontecimento da 

imagem. Aplicado sobre a matriz o papel umedecido por 

pigmento em solução seca vagarosamente. Num dia 

nublado e chuvoso a imagem levará um tempo maior 

para se estabilizar. Sua secagem será lenta ocasionando 

uma maior gradação de tons gerando uma imagem de 

maior valor estético. A chuva e a alta umidade são 

fatores fundamentais para o processo de acontecimento 

da imagem. Em uma tarde quente o processo de 

monotipia resultaria insatisfatório dado a secagem rápida 

não haveria a transferência das marcas da matriz nem 

mesmo uma boa gradação de tons. 

A palavra possuía as marcas de uma paisagem mental 

na qual o tempo, a umidade, o acontecimento da imagem 

apresentavam–se. A palavra bem como a imagem 

monotípica eram elementos das percepções de tempo, 

paisagem, umidade e meio líquido que pesquisava. Eram 

por meios diferentes elementos ou construções mentais 

de um mesmo procedimento que consistia em apresentar 

o tempo na forma de imagem-palavra, monotipia ou 

reflexo através das relações climáticas da paisagem 

tendo a umidade como fator de transformação, alteração 

e acontecimento da imagem. O reflexo seria a dimensão 

de registro do acontecimento no seu todo envolvendo a 

paisagem: o ambiente originário do evento e a palavra 

que seria uma via de acesso a paisagem mental 

marcadas na irrealidade material do reflexo. 
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Em dezembro de 2008 no ateliê em Tijucas organizei a 

mostra Galeria Casa que contou com a exposição de 

pesquisas recentes desenvolvidas nos últimos meses do 

ano. A mostra expôs as pesquisas em desenho, 

monotipia, livro de artista, pintura, palavra, vídeo e 

fotografia além de ações performáticas de instalação com 

as transcrições da palavra–imagem nos vidros da galeria. 

Esta mostra foi provavelmente o primeiro evento de Arte 

Contemporânea na região do Vale do Rio Tijucas que 

contou com um conceito curatorial de montagem tendo 

como espaço lugar da montagem a moradia e ateliê do 

artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53: Mostra Galeria Casa.  
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Figura 54: Mostra Galeria Casa. Imagem – Palavra. 

 

Figura 55: Mostra Galeria Casa. Monotipias. 
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Figura 56: Mostra Galeria Casa. Série Livro de Artista. 

 

 

 

 

 

 

 

Em janeiro de 2009 iniciei ampla pesquisa de pintura 

sobre suportes rígidos como Eucatex e madeira no ateliê 

de Tijucas.  

 

 

Figura 57: Ateliê Tijucas. 
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Figura 58: Violão 01. Pintura sobre Eucatex. 2009. 

 

Figura 59: Violão 01. Pintura sobre Eucatex. 2009. 
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Figura 60: Natureza morta. Pintura sobre compensado. 

 

Figura 61: Natureza morta. Pintura sobre compensado. 

Na UDESC assumi a monitoria no Ateliê de gravura. A 

experiência teve como grande motivação e desafio participar da 

formação dos graduandos que adentravam a universidade alem 

de ter como objetivo particular ampliar a possibilidade de 

criação de imagens nas mídias Serigrafia, Litogravura, 

Xilogravura e as técnicas Calcográficas ponta seca e água 

forte. Pesquisei a principio a possibilidade da monotipia com 

restos de percloreto, verniz para água–forte, graxa, materiais 

orgânicos em decomposição, solvente, materiais de limpeza 

impressos em papéis de radiografia que possuíam boa 

porcentagem de algodão.  

 

Figura 62: Monotipia após gravação em per cloreto. 2009. 
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Figura 63: Montagem com monotipias em papel e isopor. 2009. 

As monotipias desse processo apresentaram grande 

potência expressiva graças ao material usado e pouco 

brilho. Utilizei percloreto de pouca “mordedura” que já 

havia sido utilizado e estavam agrupados para descarte 

para a pesquisa de ‘corrosão lenta’ em chapas de aço. 

Estas matrizes haviam sido coletadas em 2007 na USAT 

retifica de motores e uma delas tinha uma forma 

sugestiva ‘oval’ e havia sido uma colher de pedreiro que 

teve o cabo quebrado. Esta experiência foi impressa com 

diversa gama de cores sobre papel Fabriano de boa 

qualidade. 

 

Figura 64: matrizes gravadas no modo ‘corrosão lenta’. 2009. 
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Figura 65: gravura em metal: técnica água – forte. 2009. 

 

 

Figura 66: gravura em metal: técnica água – forte. 2009. 
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Figura 67: gravura em metal: técnica água – forte. 2009. 

Na água forte realizei experiências de gravação com matrizes 

de aço galvanizado, latão entre outros metais e alguns 

ensaios para a série ‘Poesia Gravada’ que era  um grupo de 

matrizes na qual transcrevia as poesias para gravação no 

ácido. A intenção seria expor as poesias, palavras visuais com 

a particular inversão da imagem característica da técnica de 

gravura calcográfica o que obrigaria o observador da mostra a 

ler o texto impresso com o auxilio de um espelho para reverter 

à inversão que ocorre durante a gravação na prensa. Produzi 

também algumas estampas à maneira negra buscando o 

negro intenso e aveludado que permite essa técnica.  

 

Figura 68: experiência de gravação com aço galvanizado. 2009. 
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Figura 69: experiência de gravação com aço galvanizado. 2009. 

 

Figura 70: experiência de gravação com aço galvanizado. 2009. 
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Figura 71: experiência de gravação com aço galvanizado. 2009. 

 

Figura 72: experiência de gravação com aço galvanizado. 2009. 

 

 

 

 



 60

 

Figura 73: Matrizes da série Poesia Gravada. 2009. 
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Figura 74, 75: Monotipias da série Poesia Gravada. 2009.
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Na xilogravura testei as possibilidades de linha das 

diferentes goivas que possuem ângulos de corte diversos 

alem da relação forma da matriz e tamanho do papel e 

também as possibilidades de linha das próprias matrizes 

dadas às diferentes madeiras que possuem ‘veios’ 

distintos. Trabalhei na Xilogravura os temas Futebol e 

Mulher, que tinham origem em imagens de revista e 

também a serie ‘Objetos Fálicos’ onde investigava o 

potencial fálico de objetos cotidianos. Investigação esta 

iniciada a partir da visualização de um regador na obra ‘ 

A fazenda’, 1921–1922 pintada em Mont - roig por Joan 

Miró,(1893–1983), e também a serie ‘Objetos 

Imaturos’,1996, de Rubem Grilo, (1946). 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Xilogravura. Estudo de linha. 
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Figura 77: Xilogravura. Série Futebol e estudo de forma – linha. 2009. 

 

Figura 78: Xilogravura. Auto–retrato. 
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Figura 79, 80: Xilogravura: série Mulher. 2009. 



 65

Na monotipia a pesquisa avançou com registros 

fotográficos e vídeos das sessões de experiência. 

 

Figura 81: Procedimento de Monotipia. 2009. 

Posteriormente organizei a serie ‘In - Vitru’ coletando 

fluidos líquidos resultantes do acumulo de experiências 

com materiais diversos tais como solventes, tintas, 

materiais orgânicos em conservas. Os vidros comportam 

uma composição particular e são objeto–paisagem de 

ampla pesquisa sobre as possibilidades de imagem–cor 

de materiais diverso sendo fruto de misturas aleatórias 

das experiências.  

 

Figura 82: Série Invitru. 2009. 
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Figura 83: série Invitru. 2009. 

 

 

Figura 84: série Invitru. 2009. 
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Figura 85: série Invitru. 2009. 

 

Figura 86: série Invitru. 2009. 
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Aproveitando a grande quantidade de percloreto 

destinado à remoção para jazigos tóxicos desenvolvi a 

serie ‘Livro de Artista no percloreto’. Mergulhava revistas 

da comunicação de massa, jornais, encartes, livros de 

arte, listas telefônicas na solução e “deixava 

descansando” por semanas para que o percloreto 

penetrasse entre as folhas e marcasse–as alterando de 

modo aleatório e subvertendo o conteúdo das imagens e 

informações contidas nas publicações.  

 

Figura 87: Livro de artista no Percloreto em imersão. 2009.  

 

   Figura 88: Livro de Artista no Percloreto. Fotografia. 2009. 
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Figura 89: Livro de Artista no Percloreto. Fotografia. 2009. 

Na serigrafia alem de estampar frases de teor 

humorístico e religioso como, por exemplo ‘I Love Jesus! 

Ass.: Madonna, ou ‘Deus é Fiel: (Eu Também)’, 

pesquisei a possibilidade de estampar monotipias nessa 

mídia. Produzi marcas com pincéis largos sobre vidros e 

gravava em serigrafia na mesa de luz e estampava estas 

marcas em tecido e papel. 

 

Figura 90: estudo de Monotipia em Serigrafia. 2009. 
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Figura 91: Monotipias impressas em camisas. 2009. 

 

 

Figura 92: Estampa impressa em camisa. 2009. 
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No ateliê de pintura com a professora Adriana Santos 

investiguei o uso do tecido na História da Arte como 

suporte para a Pintura e também como objeto 

representado pictoricamente. Testei também a 

possibilidade de montagem–instalação dos tecidos no 

espaço expositivo. Os tecidos eram de origem diversa: 

lençóis, colchas, cortinas e foram doados por meu tio 

Ademésio. Trabalhei com os tecidos esticados no chão 

sobre um suporte de compensado e apliquei grande 

quantidade de tintas acrílicas de tecido e de parede, 

vernizes e percloreto. Em seguida retirei os tecidos do 

ateliê de pintura e mergulhei nos tonéis de percloreto no 

ateliê de gravura deixando–os nesta solução por meses. 

A cor laranja do percloreto depositou–se sobre os 

tecidos. Os metais aglutinaram–se aos tecidos formando 

‘feriadas’ no material. Em dezembro de 2009 depois da 

secagem dos tecidos organizei a montagem dos tecidos 

e um ensaio fotográfico que passou a ser anexado ao 

portfólio com o titulo ‘As Chagas’ em alusão as ‘feridas’ 

causadas ao tecido durante o processo.  

Figura 93: As Chagas. Tecidos em imersão. 2009. 
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Figura 94, 95: As Chagas. Tecidos em imersão. 2009. 
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Figura 96: As Chagas. Tecidos em imersão. 2009. 
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Figura 97: As Chagas. Tecidos em imersão. 2009. 
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Figura 98 : As Chagas. Tecidos em imersão. 2009. 
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Figura 99: As Chagas. Tecidos em imersão em Percloreto. 2009. 
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Figura 100: As Chagas. Tecidos em imersão em Per cloreto. 2009.
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Em meados de 2009 participei da Mostra Matriz Gravura 

de Portugal com uma monotipia que havia sido produzida 

no ano de 2008, sob orientação do professor Diego 

Rayck. Naquela ocasião havia pesquisado matrizes cuja 

origem era a coleta efetuada em 2007 na USAT retifica 

de motores. Para a pesquisa no ateliê de gravura 

naquele ano usei verniz para água forte, tinta off set e 

solvente. A característica particular foi o grau de 

transparência das monotipias que apresentavam aspecto 

semelhante à imagem de células vistas ao microscópio. 

 
 

Figura 101, 102: Monotipia sobre matriz de metal. 2008. 
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Figura 103: Monotipia sobre matriz de metal. 2008. 

 

Figura 104: Monotipia sobre matriz de metal. 2008. 
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Participei no inverno de 2009 da mostra Doce de Santo 

da Bahia e na oportunidade expus as coleções de 

objetos religiosos que possuía no acervo. Entre as obras 

estava o cartão Dr. Jesus Cristo - Clinica da Alma que 

havia ganhado de um senhor na rodoviária de Tijucas 

enquanto aguardava o ônibus. 

 

 

 

Figura 105: Clinica da Alma. Obra exposta na mostra Doce de Santo. 2009. 

 

 

Figura: 106: Dr. Jesus Cristo. Obra exposta na mostra Doce de Santo. 

2009. 
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Para a mostra ‘Não Fosse Isso Era Quase’ de curadoria 

de Kamilla Nunes expus a pesquisa Palavra–imagem nos 

vidros da galeria. 

             

Figura 107, 108: Instalação Imagem – Palavra. Mostra: Não Fosse Isso Era 

Quase. 2009.  

Em dezembro na mostra Cervical, noutra exposição com 

curadoria de Kamilla Nunes retomei a pintura ‘Los 

Desastres: Os Caprichos de Uma Época’ de 2007 e 

recriei a obra numa dimensão de 0,6 x 22 metros, no 

suporte papel craft e com as cores vermelho e negro e 

com as imagens da serie conflitos humanos. A mostra foi 

de excelente valor estético e contou com muitas obras de 

grande potencia artística. 
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Figura 109: Série Los Desastres: Os Caprichos de Uma Época. (detalhe). 

Mostra Cervical. 2009.  

 

Para a pesquisa na gravura, em especial a monotipia há 

uma serie de artistas referencia. Cito Kurt Schwitters 

(1887–1948), um grande experimentador de materiais na 

pintura, Jasper Johns (1930) e Robert Rauschemberg 

(1925–2008), na linha da anexação de objetos a pintura, 

Anselm Kiefer,(1945) cujas obras apresentam violenta 

potencia dado ao seu uso material, Antoni Tápies 

(1927), outro artista com uso conceitual do material com 

grande força e extrapolando o conceito material para 

fechar a seleção de estrangeiros cito Joseph Beuys 

(1921–1986). Entre os brasileiros destaco Daniel Senise 

(1955) e Carlos Vergara (1941). A grande maioria destes 

artistas partiu da mídia pintura e a extrapolaram no 

sentido da investigação material para a monotipia. Daniel 

Senise (1955) possui um procedimento de registro marca 

particular e potente com o auxilio de produtos que fixam o 

tecido nos assoalhos de madeira e dele retirando–lhe a 

marca monotípica. Sua montagem pictórica baseada num 

recorte montagem das marcas é caso a parte. Minha 

atenção esta voltada para seu procedimento. Carlos 

vergara (1941), é caso particular na pesquisa que 

desenvolvo com a monotipia. Ele, sendo um pintor Pop 
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aplacou em 1989 uma descoberta excelente do pigmento 

de cor amarela oriundo do oxido de ferro conhecido como 

Limonita usado na cerâmica Morgan existente em Minas 

Gerais e desenvolve desde então um procedimento de 

marca transferência baseado neste pigmento e na 

preparação do tecido de recepção da imagem. Aprecio o 

procedimento de Daniel Senise (1955) e Carlos Vergara 

(1941) e os percebo próximos do que desenvolvo com 

particularidades comuns a pesquisa de cada artista.  

 

 

Em 2008 retomei as pesquisas sobre o tema futebol. 

Este tema é paixão antiga. Cresci sonhando ser atleta e 

tentei inclusive profissionalizar–me, mas logo percebi 

que não levava “jeito”. 

Havia perdido o interesse pelo futebol após a desastrosa 

copa de 2006 com a equipe brasileira amarelando e 

entregando os pontos para a França de Thierry Henry, 

(1977), e Zinédine Zidane, (1972), o ‘Zizou’ nas quartas 

de final. Aquela seleção poderia ser a equipe a reeditar o 

feito da ‘amarelinha’ de 1970 com Pelé (1940), e Cia, 

mas foi um fracasso com Ronaldo fenômeno (1976), 

Ronaldinho Gaucho (1980), e Adriano (1982), acima do 

peso, Cafu, (1970), envelhecido e lento, Roberto Carlos, 

(1973), displicente, Robinho, (1984), molequinho no 

banco de reservas e Kaká, (1982), podado pelos 

veteranos. Apenas a defesa safou–se. A partir de 2008 

intriguei–me com a relação entre jogo e cultura, Arte e 

jogo e reiniciei o processo de pesquisa voltado ao 

futebol. Antes pensava no artista como sujeito 

apaixonado e tinha como exemplo Eugène Delacroix 

(1798–1863), Théodore Géricault (1791–1824), e 

Vincent Van Gogh (1853-1890), entre outros, mas 

enfrentando serias dificuldades na vida com este 

pensamento apaixonado, elegante, verdadeiro, mas que 

me deixava flanqueado e sendo constantemente 

“atropelado” pela velocidade contemporânea, sofrendo 

de modo idiota e vivenciando situações ridículas que não 

cabem citar nesse espaço alterei meu pensamento. Pelo 

momento familiar que atravessava estava bastante 
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intrigado pelas questões de vida e morte e comunicação 

da dor ou aflição. Estudava com respeito o procedimento 

mental do enxadrista Marcel Duchamp (1887–1968). 

Confesso que considerava sua obra uma bela porcaria, 

mas nas entrevistas que concedeu a Pierre Cabanne, 

(1921–2007), e a visão do critico e poeta Octavio Paz, 

(1914-1998) no livro O Castelo da Pureza, 1968, 

despertei para uma questão essencial à vida humana: o 

jogo. O homem joga, a vida é jogo, a cultura é jogo. Jogo 

é seu elemento e constituição. Observei a questão 

mental e erudita do jogo de xadrez, e atentei–me para a 

dinâmica popular do jogo de futebol, sua relação corpo e 

mente a relação afetiva de fanáticos torcedores por seu 

clube ou atleta preferido. Este estudo possibilitou–me 

observar a dinâmica do futebol numa outra dimensão em 

que se apresentavam as relações de amor e ódio e, 

portanto o fanatismo inalienável ao ser humano e ao jogo 

e formalizei uma discussão em Arte tendo como base de 

dialogo a estrutura formal desse esporte. A pesquisa 

futebol fortaleceu–se sobre três bases de produção alem 

de estudos em desenho, pintura, gravura, fotografia e 

vídeo, que eram o desenho da trajetória da bola cuja 

referencia em Arte provenha talvez  da tentativa da Arte 

do século vinte de registrar a velocidade na pintura, a 

serie inversões cujo elemento em Arte é provavelmente a 

situação pratica da inversão da imagem no processo de 

impressão da gravura e a Copa da Arte que apresenta 

diretamente um dialogo entre o futebol e a Arte levando 

os elementos da Arte, os artistas, para a estrutura própria 

do esporte, a competição e a disputa por títulos. O vídeo 

do grupo Monthy Python ‘Futebol dos Filosofos’ 2006, e 

as conversas com os professores Diego Rayck e Marta 

Martins são fortes referencias para esse procedimento. 

 

Ainda no ano de 2009 participei da Semana Ousada, 

evento de Arte que envolveu as universidades UDESC e 

UFSC e que contou com a curadoria de Francine Goudel 

e Giorgio Filomeno com a obra da Serie Futebol: 

Desenho da Trajetória da Bola. Esta obra foi inclusive 

capa da mostra. 
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Figura 110: Futebol: Fanáticos. Mostra Dois. Semana Ousada. 2009. 

Jociele Lampert convidou–me para projeto NUPEART 
juntamente com o artista Giorgio Filomeno. A cada artista 
coube a missão, em se tratando de processo artístico 
selecionar imagens para um projeto é realmente desafio a 
qualquer artista em processo, de classificar imagens para o 
projeto pedagógico NUPEART. As obras que classifiquei em 
discussão com a professora doutora Jociele Lampert foram 
duas imagens da serie futebol e três pertencentes à pesquisa 
com a monotipia. 

 

Figura 111: Lugar Matriz. Fotografia. Projeto NUPEART. 2009. 



 86

 

Figura 112: Inversões: Fanáticos. Projeto NUPEART. 2009. 

 

Em 2010 continuei na função de monitor no ateliê de 

gravura para o primeiro semestre sob orientação da 

professora Sandra Favero e avancei na pesquisa ‘As 

Chagas’ no ateliê de pintura trazendo também a temática 

do futebol, mas um trágico acidente impossibilitou a 

continuidade das pesquisas nos ateliês. 

 

Figura 113: Pintura em transparência com imagens do futebol. 2010. 
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Figura 114: Pintura. Material transparente, verniz, imagens do Futebol. Experiências. 2010.
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Em Tijucas montei em parceria com meu cunhado um espaço 

para jogos onde pude observar o comportamento de 

jogadores de vídeo game e estudar a estrutura básica dos 

jogos de futebol para Play Station. 

 

Figura 115: Futebol: Fanáticos. Fotografia de jogo Play Station. 2010. 

 

Iniciei então a produção dos blogs que abrigariam o projeto 

futebol. Inaugurei o blog 

http://diariodacopa2010leandroserpa.blogspot.com/ com o 

gráfico da partida Brasil 0 x 1 França pela copa de 2006 

desenhada a partir de um VHS  que possuía em meus 

arquivos e organizei–me para desenhar todas as partidas da 

Copa do Mundo 2010 de Futebol. Paralelo a esta produção 

iniciei a Copa da Arte “convocando” os artistas, fazendo as 

escalações, o sorteio e chaveamento dos grupos para 

postagem durante a Copa 2010. Devido à demanda e falta de 

tempo para a produção esse projeto não foi concluído e não 

pude desenhar todos os gráficos das partidas imaginadas. No 

período da copa 2010 houve a retomada das atividades nos 

ateliês da UDESC o que prejudicou em parte o fechamento do 

blog diário da copa uma vez que não houve possibilidade de 

desenhar todas as partidas da copa como o previsto. Desenhei 

em torno de 75% das partidas daquele mundial e postei no 

blog o conteúdo. Atualmente continuo postando o gráfico das 

partidas que assisto de diferentes campeonatos do Brasil e do 

mundo: campeonatos Paulista, Carioca, Copa do Brasil, 

Brasileiro, Libertadores da América, campeonato Argentino, 

Italiano, Alemão, Português, Inglês, Copa do Rei da Espanha, 

Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões da Europa e Mundiais 

Interclubes entre outras competições e também outras 

modalidades como Handebol, Voleibol e Basquete. 
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Figura 116: Futebol: Fanáticos. Desenho da Trajetória da bola. 2010 

A partida Itália x França, um gráfico amistoso teste para o 

Blog http://1copadaartevisual2010.blogspot.com/,  

foi classificado para o 42º Salão de Piracicaba fato que 

comprovou o imediatismo da pesquisa uma vez que havia 

produzido a obra e um mês depois ela estava sendo exposta. 

 

 
 

Figura 117: Futebol: Fanáticos. 1º Copa da Arte. Itália x França. 2010.  
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 Posteriormente fui convidado para o projeto PRETEXTO 

em Tijucas. Nesta mostra expus a primeira partida 

desenhada para o blog Copa da Arte entre México 2 x 2 

Peru, cinco obras da serie desenho da trajetória da bola 

que estavam no blog diário da copa e as inversões de 

Avaí x Figueirense, Atlético MG x Cruzeiro e Grêmio x 

Internacional. Logo após a mostra lancei o blog 

http://fanaticos-leandroserpa.blogspot.com/ que 

atualmente alem das inversões dos clubes de futebol 

possui inversões de seleções e uma serie chamada 

‘Índios do Brasil’, produzida a partir da pintura corporal 

indígena. 

 

No segundo semestre de 2010 trabalhei num projeto em 

desenho voltado para o acompanhamento de um caso 

de super dotação em desenho. O aluno Alberto Prestes 

Pereira possuía como foi comprovada, intensa 

capacidade para desenho e elevado conteúdo intelectual 

aos treze anos de idade. A experiência foi extremamente 

positiva para o processo artístico e permitiu–me um 

retorno ao desenho reforçando minhas qualidades 

gráficas de desenhista, gravador e pintor; habilidades 

que permitem segurança para desenvolver–se enquanto 

artista plástico e visual contemporâneo. 

 

Fechando o processo de revisão e reorganização da 

produção e pesquisa que fora iniciada em 2009 lancei 

blog http://pensamentovisualleandroserpa.blogspot.com/ 

Onde postei boa parte da produção recente e serviu–me 

de base para o TCC Trabalho de Conclusão de Curso, e 

organização de Portfólio artístico. 
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Figura 1 Figura 118, 119: Futebol: Fanáticos. Inversão. Grêmio x Inter. 2010 
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Nesta descrição da trajetória de pesquisa e produção e 

vivencia que nomeei de ‘Exercício Biográfico Recente’, 

construí através de uma visão histórica da produção dos 

últimos seis anos um mapa conceitual disperso no tempo 

espaço com descrições de momentos e eventos importantes 

para a trajetória artística. Se amanhã refizer este exercício de 

rememoração da trajetória lembrar-me-ei de alguns eventos 

ou situações importantes e esquecer-me-ei de outros. Este 

fato pertence ao dado de experiência humana, uma vez 

lançada à chama o fogo acende e inflama queima, mas nunca 

no mesmo lugar e sobre o mesmo rastro. 

Seriam incontáveis os agradecimentos aos professores, 

amigos, familiares, conhecidos, pessoas inteligentes e 

oportunas que contribuíram para a efetivação de uma obra 

chamada artista, um ser reflexivo produtivo e questionador da 

realidade que habita. 

Em momento algum citei as aulas e oficinas teóricas porque 

me foquei na trajetória de ateliê, mas confesso que sem as 

pesquisas na Historia da Arte, sem a palavra doce e iluminada 

de Rosangela Cherem, sem a atenção e predestinação de 

Anita Koneski, sem a forma de estudo de estrutura básica de 

Sandra Ramalho, sem o primeiro ano voltado para a pesquisa 

e formação poética, sem os vídeos vibrantes como Bákara 

apresentado por Célia Maria Antonacci Ramos, sem a leitura 

de As Flores do Mal de Baudelaire, (1821–1867), sem as 

Cartas a Theo de Van Gogh, (1853–1890), um livro 

presenteado pelo Mauricio da biblioteca, sem o Aleph de 

Borges, (1899–1986), sem O General em Seu Labirinto, 

Relatos de Um Naufrago de Gabriel Garcia Marques (1927), 

sem isso, sem as imagens, sem ‘O Conhecimento Secreto’ de 

David Hockney, (1937), sem as amigas, as amantes, ás que 

amei sem ser amado, as que me amaram sem que as amasse, 

sem isso, sem essas coisas, sem as folhas que caem no 

outono, nada seria possível. 

Confesso que não teria a segurança suficiente para concluir 

este trabalho que é um pequeno esboço de uma obra e vida. 

Sem mais a dizer. 

Deixo–me ao tempo. 

Grato por existir. 

Aqui estive. 12/03/11. 
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Lugar matriz. 
Imagem do procedimento. 
Monotipia. 
Imagem - palavra 
Monotipia digital fine – art. 
Fanáticos/ futebol. 
Seleção com artistas referencia. 
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Lugar matriz. São construções humanas que sofrem a ação do tempo que estão sujeitas a intempérie. Uma 

transformação lenta pela ação da umidade. Uma matriz gravada pelo tempo. 
Forma de visualização. Registro fotográfico e vídeo. 
Não tem o gesto político de lugar abandonado por questões econômicas etc., mas a imagem de um lugar que de algum modo traz 
em si a condição humana ou o momento humano pelo qual aquilo esta deste “jeito” e não de outro. 
O meu ato de “gravador” (grava-dor), é registrar este lugar, gravá-lo na mente daquele que tem acesso a imagem. 
 

 

 

Lugar Matriz. 

Esta imagem nada registra nada documenta. 

A imagem não pode ser tomada de maneira objetiva, veriam apenas escombros, restos, refugos. Não se trata disto. 

A imagem ai torna presente o estado de animo do ser que a registrou. Não é possível acessar esta inversão de fatores e de lógica. 
É coisa que nos escapa. 

Sempre dei pouca importância a estas imagens. Eram mero documento de pesquisa, pois não era capaz de perceber-me diante do 
espelho dos fatos. Estava destruído. Depois percebi. Tive de juntar os cacos e recomeçar. 

A imagem e o que escrevi no período trouxeram a tona, apresentaram a mim, a minha situação de ser no mundo, o meu momento 
no mundo. Somente muito tempo depois fui capaz de perceber-me e reconhecer-me diante dos acontecimentos. 
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Registro e Procedimento de monotipia. 
 
Neste momento o tempo esta inserido na imagem trabalhada no papel – monotipia. O papel é o elemento suporte do tempo. Sua 
imagem, (resultante), é um mapa que capta – registra a ação do tempo sobre as matrizes. (o mapa / monotipia/, é uma cartografia/ 
carta cartográfica/, do tempo.  
 

MONOTIPIA: a imagem do tempo. 
 
A monotipia é um procedimento de gravação onde o elemento aleatório se faz presente e é determinante para o acontecimento da 

imagem. 

Neste trabalho investigo a possibilidade de gravação onde o tempo é o fator determinante para a imagem, é ele o autor da imagem. 

As matrizes são madeiras geralmente tabuas de pinos usadas na construção civil. Todos os acidentes ocorridos às tabuas: 

rachaduras, furos de prego, carbonizações são fatores importantes que agem sobre a imagem. Outro fator importante são os 

pigmentos que causam a transferência das marcas da tabua para o papel. Dos pigmentos industrializados já utilizei acrílica, 

nanquim e pó xadrez. Testei chá de eucalipto, limão, laranja, pó de ferro e sal, óleo diesel, café, sangue de animais e resinas de 

cogumelo. Utilizo pigmentos em solução aquosa. 

Mergulho papéis geralmente sulfite na solução aquosa e coloco sobre as matrizes tabuas de pinos. São três fatores determinantes 

para a imagem: a matriz, a solução aquosa com pigmentos e o papel em que serão gravadas as marcas da madeira. Estes são, 

portanto em síntese os componentes materiais que possibilitam o acontecimento da imagem. O fator determinante porem é o tempo: 

duração do evento, clima e temperatura ambiente. 
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Monotipia sobre madeira. (mapa – tempo). 

 

Aqui o tempo se faz lugar. É o tempo que “autoriza” o surgimento da imagem. Devagar, a sombra, o papel umedecido pelo pigmento 
se junta à superfície da madeira. Há então uma união silenciosa ocasionada pelo liquido que “unta” papel e madeira que são 
matrizes da mesma matéria: um dia foram arvores. 

Durante a secagem que se dá IN NATURA, ao tempo e ao vento, o papel vai assumindo a característica da tábua inerte. Aos 
poucos ocorre uma transferência, graças ao pigmento liquido tornando presente na superfície frágil do papel a mascara de uma 
matéria coagida pelo tempo. A monotipia então não apresenta o tempo em si, mas, de outro modo, a imagem apresenta a ação do 
tempo sobre a matéria. 

 

 

 

 

 

A matriz é a fonte primeira das imagens. 

A matriz, um pedaço de ferro encontrado num lixão industrial, é um mapa em relevo. Sua característica física, elevações e crateras 
pertencem a uma casualidade que desconheço. Pertencem a ações temporais e humanas que não alcanço. Sobre este mapa 
(matriz – ferro), aplico tintas, vernizes e os solventes que permitem o deslocamento e a expansão destas matérias voláteis, (tintas e 
vernizes). Cubro este acontecimento com papel que capta um instante deste evento. A impressão que surge no papel é um mapa, 
um lugar possível, uma célula, um micro macro – cosmos se afigura. Repito esta operação ao infinito e delas surgem novos mapas, 
novos lugares possíveis ao sonho e ao pensamento. 
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Qual a utilidade do registro?  
Caracterizar os elementos espaciais que caracterizam a possibilidade do tempo? 
A monotipia é um exercício de captação gratuito? 
O que justifica a ação é a pesquisa na gravura? 
A fotografia é uma gravura? 
Vivemos na era da gravura de comunicação? 
Estou discutindo uma forma de registrar o tempo através de um procedimento. Isto é 
válido? 
Não o tempo, mas sua ação sobre a matéria. 
Porque o meio liquido? Maneira pela qual faço a transposição das marcas da matriz 
para a monotipia. 
Porque entendo que é a ação do meio liquido que deflagra a transformação material e 
atmosfera de um ambiente salobro e úmido, por exemplo, como esta região a que 
habito. É fundamental a percepção do lugar, sua transitória transição e mudança em 
escala lenta e rápida, natural e humana.  
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E quando uso materiais de atração química mais intensa o que causo? 
Causo ai à simulação do tempo. Entro agora no âmbito da experiência material. 
“Uma química depois da tabela periódica”. 
Alguns comentários: 
O fato de usar a cor serve como elemento de visualização. (como o registro raios-X). 
O fato de pesquisar meios líquidos para obter a marca-monotipia esta no âmbito da 
pesquisa e da simulação do tempo.  
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A palavra tempo. 

A imagem tempo. 

A justaposição imagem, (paisagem), suporte vidro - transparência palavra tempo. 

Reprodução digital. 

A chuva... 

Imagem frente/verso. 
 

Monotipia. Imagem/ mapa/tempo. 
Imagem tempo. O tempo da imagem. 
 

Palavra imagem – imagem palavra – imagem palavra paisagem da palavra imagem. 

 

Nada me impede de fazer. 

Nem a morte me impede de viver. 

O que foi este tempo? 
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Quem colocou água no vento?  

                                                   Por um instante. 

Vi o tempo parar. 

Aqui bem próximo. 

Diante de meu olho. 

Ele arrastou as veias e meu peito desceu. 

Naquele instante tudo foi eterno. 

Gritos, palavras. 

Papéis na estante. 

Naquele instante a morte tomou posse de mim. 

Virei pó, poeira. 

Areia sem fim. 

Naquele instante o mundo parou para ouvir-me cair. 

Naquele instante eu morri. 
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O tempo. 

O tempo não dança. 

Quanto detalhe numa pedra. 

Quanta vida numa criança. 

 

 

 

 

Descobri: cai no espelho. 

 

A árvore desfolhada pelo outono, sem graça, com alegria e saudade.  

 

‘Valise’. Lews Carrol. 
Dois significados embrulhados numa mesma palavra. 
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Procuro na cor. Procuro na sombra. Procuro na face. Um relâmpago. Uma chama.  

 

Eu tenho a linha. 

Eu tenho a linha para construir o mundo. 

Ela se move. 

Move o mundo.  

 

A linha... 

A linha é tudo.  

 

O tempo do acontecer. O tempo do eu. O tempo de você. O tempo da morte. O tempo de viver. O tempo do sempre. O tempo do ser 

 

 

 

 

Só entende quem chora. Uma nota. 

              O bater das horas. Só entende quem chora.  
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Por um instante vi o tempo parar. 

Ele continuou. 

Eu fiquei.  

 

Mora minha alma. 

Mora num balanço. 

O tempo vem. 

E vai. 

Vai-se. 

Nunca tem seu fim. 

Eu ando. 

Apenas ando. 

Nunca descanso. 

Nuvem. 

Chuva. 

Lua. 

A minha e a sua. Uma flor caminha no vento. Estamos na rua. 
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GOTAS DE SAUDADE. 

ALEGRIA. 

FIM DE TARDE. 

MEU CORAÇÃO RENASCE.  

 

Uma gota de saudade. Uma chuva, rua e vento. Uma lágrima no tempo. Você aqui no peito. Batendo. Aqui dentro.  

A felicidade mora na cor. 

      Na curva de seus cabelos. 

              É uma alegria sem tempo. 

                        Que dura à eternidade de um momento.  

                                     O inverno. O vermelho. O cinza sem pêlo. Amarelo cor de rosa o ano inteiro. 

 

Reflexo. 

Efeitos de luz e calor. Meu peito nasce. Abre-se, nasce. Vejo montanhas. Azuis no final. A atmosfera invisível mostra sua cor. As nuvens cinza 
assustam-me. Possuem uma densidade que é bela. Pairam sobre minha cabeça. Quanto amor sem gota.  Quantas flores no jardim. 

Flores são casas. 

Abrigo de crianças.  O coração não fala, mas o peito dança. 
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A vida pede tempo. 

Pede vento. 

A vida pede abrigo. 

Pede sonho. 

Luz. 

Ela está comigo. 

 

Nesse dia descobri que o mundo é outro. 

Que paredes possuem canto. 

Que o vento causa espanto. 

Nesse dia tudo nasceu. 

 

Nosso tempo lida com todas as páginas da história. 

Nosso tempo lida com todos os registros, tudo o que se tem “noticia”, tudo o que é matéria. Tudo o que já existiu. Nosso tempo é uma memória. 

 

O ser humano é um detalhe. 

Um pedaço.  Um grão de areia no deserto.  
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O tempo do poeta é uma bicicleta. 

É uma roda numa estrada deserta. 

 

 

Quero viver um sábado. A vida sábado. A alegria e a esperança no dia que virá.  

 

 

Há um momento na vida. Há um momento no homem. Que nada resta. Não resta nada. Nem fome. Este é o momento pedra. 

Pedra é seu nome. Deixo meu cérebro falar. Deixo que fale. Ele sabe. Sabe o que dizer. Enquanto isso fico à beira. Próximo da nascente. 

Esperando na sombra. Água no ventre. Ninho. Mil vezes minto. Multiplico desejos. Doces, vozes, sexo. Mergulho e destruo-me. 

Acasalo-me, casulo. Azul, médio, meio grande. Corro sobrevôo, montanha. Mergulho no tempo. No vento. No ontem ante hoje. 

Futuro do ontem. Perco-me. Durmo acordo, durmo. Jogo palavras. Palavras número. Palavras tempo. Coisa de vagabundo. 

Vaga–lume vagabundo. Perco-me. Perdido. 

Aqui estou.  
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Olhar as nuvens. 

                        Vê-las moverem-se.                                              Dançando.                                                                    No céu. 

 

Palavra.  
Palavras. Palavra doce. Palavra Azedo. Sem açúcar. Sem remédio. 
Palavra Feito, palavra conceito, palavra é. Está feto, está feito. Mulher, mulher. Aceito. Colher, talher, colher. Cacho de uva. Violeta madura. 

Morango avelã. Amanhã manha de manhã. Orvalho, gotas de chuva. Cabelo, fios, cabelos. Seio, seios, meio. Leite, aveia, centeio. 

Arreio, freio, sem freio. Pã, Tupã. Pão, terra, trigo. Abrigo, meio, seio. Mel, fel, réu. Sal, céu, mel. Rede, balanço, vai. Vem. Vento. Vai. Vem. 

Vento. Vai. Vem. Cem, trem, amém. Vai. Vem. Mil, anil, Brasil também. Flor, odor, dor, calor, pavor. Amor, flor, dor. Amor, dor, odor. 

Amor, calor, frescor. Água, água, água. Transparente, reluzente. Liquida. Água, água. Pedra, morada, casa, casada. Pá, enxó, enxada. 

Madeira, poeira, flor, aroeira. Serpente, que voa que voa que voa. Na veia. Na terra. Na serra. No meio. No seio. Na guerra.  
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O tempo me fez velho. Fez-me velho na infância. No tempo de criança. Quando a criança conhece o trabalho. Ela se transforma. 

Multiplica-se. Verdades viram lembranças. O trabalho conserva a criança, o sonho. Faz o homem. Sua memória tudo alcança. 

Ele tudo viveu. Sem ter estado. É capaz de sentir sem ver. É homem sem ser criança. É criança fabricada. Seu mundo é muito.  

 

Uma gota de saudade. 

Uma chuva, rua vento. 

Uma lágrima no tempo. 

Você aqui no peito. 

Batendo. 

Aqui dentro.  

 

O inverno. 

O vermelho. 

O cinza sem pêlo. 

Amarelo cor de rosa o ano inteiro. 
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Reflexo. 
Efeitos de luz e calor. Meu peito nasce. Abre-se, nasce. Vejo montanhas. Azuis no final. A atmosfera invisível mostra sua cor. 

As nuvens cinza me assustam. Possuem uma densidade que é bela. Pairam sobre minha cabeça. Quanto amor sem gota.  

Quantas flores no jardim. 

 

Flores são casas. 

Abrigo de crianças. 

O coração não fala. 

Mas o peito dança.  

 

 

Amar o mundo é a melhor saída. 

A alma invade o peito. 

Não encontra obstáculo. 

Buraco. 

É vida. 

É vida.  
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TEMPO. 

 

Lembranças de pó. Lembranças de areia. Lágrimas que não se fazem. Amores que não respondem. Pós-feriado. Faxina. Ressaca. 

Cacos de vidro. De telhas. Sob um véu poeira. Ícones do passado. Daquilo que foi. Passagem aberta. Tempo de menino. De criança. 

De família. Filia. Moradia. Páginas abertas. Alicates enferrujados. Enxadas gastas. Marcas do tempo. Passou por aqui. Levou meu peito. 

O arremessou ao chão. Cabeça batida. Tarde cinza. Rebaixam-me. A um estado de reflexão e angustia. Não choro. Penso. Rastelo. 

Areia e poeira sobem. Latas enferrujadas. Passou por aqui. Deixou ferrugem nos metais. Gastou ferramentas. Sujou, cortou, inflamou. 

Passou por aqui. Levou, leva-me. Levará-me. Ele não para. Ele vive aqui. Madeira pregada. Camisas rasgadas. Conservas vidros. 

Cheios de ar. Restos daquilo que foi. Que agora é lembrança. Daquilo que um dia foi. Outra coisa que não esta. Que cruza meu olho. Foi. 

Marretas. Picaretas. Pés de cabra. Foices. Martelos. Chinelos sem sola. Lixo. O passado será reciclado. Lembranças serão fatos. 

Objetos concretos. Novamente. O peito quase chorou. Tampa sem panela. Chinelo sem par. Enxada sem cabo. Vidros vazios. 

Fezes, carcaças. De ratos. Sujeira suja. Fedorenta. Discos de vinil. Freezer sem porta. Guarda-chuva quebrado. Casa sem teto. 

Passou por aqui. Tijolos que já foram barro. Água areia. Que já foi. Fomos, somos, seremos. Ele nos leva. Não para nunca. Xadrez sem peão. 

Sem rei. Encontrei. A lembrança do que passou. Assusta. Não tem olho. Nem sabor. É resultante. Resultado indefinido. Cálculo abreviado. 

Daquilo que é. Somado ao passado. Retrato de homens. Objeto de homens. Experiências. Memoráveis. Memórias. De ontem, da criança. 

Uma cama sem colchão. De solteiro. O jardim é terreiro. Um olho que não veio. Fornalha sem fogo. Estufa sem ação.  Lembrança é. 

É outra coisa também. É aquilo que foi mais o que é sobre o que será. O passado agora é noticia. Acontecimento. Hoje é história. 
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TEMPO. 

Amanhã é memória.  

Revirar cacos, remover a poeira. Mesmo que sejam. Do vovô. Da vovó. Causa pranto. Passou. Precisa ser descartado. Reciclado. 

Se for o caso. O importante é a limpeza. Periódica, rotineira. O passado tem seu tempo. Eternos são instantes de memória. 

O que foi precisa ser reconstruído. Eliminado quando doer. O homem caminha. Sua história não segue linha. E quando olha para trás. 

Reflete. Não volta. Lágrimas caem. O coração não é de pedra. O novo homem. Nasce todo dia. Ele precisa reler rever seu passado. 

Beber novamente. O tempo não espera. Filho ausente. Andando. Aprendendo. Deixando sementes. Aquilo que foi. Atravessa meu olho. 

Costura minha pele. É lembrança. Porém a carne. Ela muda. O passado não serve. Tem de ser guardado. Para que não haja repetição. 

Em tempos diferentes. O ritmo não pode ser quebrado. O que passou é aprendizado. Experiência. Agora acontecem outras coisas. 

A vida se renova envelhecendo. Com o tempo. Experimentando. Gozando, lutando. Revirar o passado. É mergulhar na fraqueza. 

Descobrir que passamos. Que geramos beleza. E refugo. Que sujamos. Coisas apodrecem. Filhos crescem. Enxadas envelhecem. 

O tempo. Ele nos atravessa. E nos leva. Passamos sobre a terra. Lembranças. Transformam-se no olho. O ontem pode ser hoje. 

Amanhã Talvez.  Com outra forma. Outra textura e cor. Porque as coisas. Elas mudam. E mudamos com elas. 

O ontem não é solução para o agora. Agora é outra coisa. O passado esclarece. Frutos crescem. O que é lixo. Deve aceitar o destino lixo. 

O que é de utilidade. Deve permanecer. Pois assim são todos os dias. Tempo de memória e descarte. 
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Riacho. 

 

Um século se passou. Vidas nasceram e morreram. Em outro lugar. As águas. Elas descem. Contornando, cantando. 

Pedras, migalhas e areia. Seu ritmo é o mesmo. Horas e horas. Dias e dias. Água na pedra. Elas descem. Sua queda. Velocidade média.  

Será a mesma. Se não chover amanhã. Tudo depende de tudo. E se a fonte secar? Haverá areia no mar? Sei que descem. 

 Montanha abaixo. Rolando pedras. Sinto passarem por meus pés. Todo dia é a mesma coisa que não se repete. Jamais. Ontem foi. Hoje é. 

 Amanhã será. Todos os dias rios descem montanhas. Parece monotonia. Repetição simples. Sem graça. Porém. Cada segundo é único. 

Na vida, na alma e na pedra. Todos os dias folhas crescem. Coisas morrem. O rio desce. Lascas se transformam. Pedra, areia, poeira. 

Prédios são construídos. Todo dia é um mundo novo. Semelhante ao que foi. Porém novo. 

 

Eu não acredito no que vejo. 

Meus olhos me cegam. 

A verdade reside. 

No fino cristal. 

A transparente liquida. 

Ondulante serpente. 

Mãe água. 
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FUTEBOL. Serie fanáticos. BRASIL 0 X 1 FRANÇA. Copa do mundo de 2006. 

 

Imaginem alguém que senta diante de uma TV para assistir a uma partida de futebol, coloca uma prancheta sobre as pernas e 
durante todo o tempo do jogo, 45, 48 minutos de um tempo, permanece concentrado perseguindo a movimentação da bola com 
uma caneta, capturando e registrando num papel a ação dos jogadores condicionada à movimentação da bola. Imaginem quantos 
ataques, contra–ataques, escanteios, impedimentos, chutes e laterais podem ocorrer numa partida de futebol. Haja caneta! Haja 
tinta! E imaginem o gol! Riscar e atravessar a folha, furar a rede, romper o limite do papel, vibrar, voltar ao centro do campo e 
recomeçar a partida até que o juiz apite o final do jogo e ponha fim à disputa.  

 

 

Serie fanáticos. Avaí x Figueirense. 

 

Não quero gerar conflito, briga de rua, nos estádios ou mesmo ser perseguido, hostilizado por esta ou aquela torcida. Isto apenas 
provaria que o fanatismo e a alienação imperam. Só isso. Prefiro provocar o humor e o debate através deste gesto simples que 
consiste em inverter as cores dos escudos e do uniforme das equipes: nunca a violência. E se meu gesto não for notado melhor 
ainda, mas também, não me confundam com qualquer pára-quedista que “cai” em solo alheio. Afinal de contas sou um apaixonado 
por esse esporte, jogador esforçado e que compreende as regras do jogo, que sabe ocupar espaço, fazer a marcação e organizar o 
contra–ataque. Creio que saiba qual é a minha posição no jogo não é mesmo? Adivinhem! 

 

Uma tarde. Um sonho. Uma estrela. Vento na janela. Fios dançando. Balançando. Era ela. 

  


