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RESUMO

O trabalho insere-se no âmbito da investigação das Artes Visuais, abordando especificamente a Poética Visual na narrativa pictórica a partir de um ensaio 

visual tendo como referência a narrativa mítica e uma construção poética visual autoral constituída de elementos da linguagem pictórica associados a 

elementos da linguagem gráfica selecionados da experiência em gravura. Os trabalhos estão articulados entre si definindo um espaço expandido por duas figuras 

tridimensionais e por cinconarrativas pictóricas elaboradas em arquivos de audio. A exposição final está proposta nessa relação entre o plano visual e o plano 

auditivo sendo que ambos são articulados ao espaço tridimensional. O trabalho escrito recupera a experiência prática e busca interlocuções com outros contex-

tos artísticos do mundo da Arte. Palavras-chave: Artes Visuais,Poética visual,linguagem pictórica, narrativa pictórica, narrativa mítico-visual.



ABSTRACT

This work is inserted in Visual Arts investigation sphere and, specifically approachs the Visual Poetic in the pictorial narrative from the visual essay, hav-

ing as reference, a mythical narrative and an authorial visual poetic construction, composed from pictorial language elements integrated with graphical 

language elements, selected within the engraving experience. The pieces are articulated among them and define a space in which they expand into two tridi-

mensional pictures and in five pictorial narratives prepared in audio files. The definite exhibition is based on this proposed relationship between the visual and 

auditory levels, and both are articulated into a tridimensional space. The written work recovers the practical experience searching for interlocutions with other 

artistic contexts within the world art. Key words: Visual Arts, Visual poetics, Pictorial language, Pictorial narrative, Mythical-Visual narrative.
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1. A GUISA DE INTRODUÇÃO: SOBRE LIMITES E FINALIZAÇÕES

Os anos de minha formação na UFRGS têm sido extremamente ricos e intensos, um tempo de muitas descobertas, pesquisas e estudos. Este 

trabalho de conclusão de curso não pretende ser exaustivo, nem extensivo, mas sim constituir-se como um recorte do que tenho apreendido 

e compreendido durante este período. É importante que fique claro que minha aprendizagem artística não se conclui com a finalização do curso de Bacharelado 

em Artes Visuais, e que sempre estarei em permanente “formação continuada”. Acredito que quando se pensa que já se sabe tudo, então também não se necessita 

aprender mais nada, é o fim, e, nesse limite, não há mais nenhum voo, nenhum mergulho no desconhecido, não há mais movimento, argumento, ação ou palavras. 

Para mim, viver é estar sempre aprendendo.

Durante o processo de trabalho e criação artística eu sempre me sinto como uma criança: com tinta nas mãos, muitas vezes nos cabelos, gotas que 

respingam nos pés, e, ao mesmo tempo, eu percebo que mantenho um olhar atento à consistência da tinta, da cor, da forma dos objetos, o que faz com que eu 

sempre me surpreenda e consiga aprender comigo mesma, com minhas experiências. Com freqüência “me pego” com o ouvido atento a explicações que muitas 

vezes considero, embora em outros momentos siga uma força interior que me guia por outros caminhos. Enfim, vejo que esse percurso é definido por uma soma 

de tentativas, constituídas de acertos e erros, destruição e construção, com jogos de tensões tentando atravessar as fronteiras existentes, ou talvez tentando seguir 

por novos caminhos que a priori eu sei que nunca desvendarei totalmente.

Alia-se a todo este “estado de criação” o fato de eu considerar que o domínio de tudo poderia retirar o caráter de surpresa existente no processo, ou 

ainda acabar com a graça do desafio, e, desse modo, vejo como a monotonia instaurada me levaria à estagnação.

Mas, por outro lado, eu espero também o olhar do outro sobre a minha produção, e fico na expectativa, aguardando que os professores, amigos, co-

legas e familiares possam ver o trabalho não como algo para ser simplesmente “belo”, pois a beleza não está só na forma, mas também no sentido, no conteúdo, 



no sacrifício mental e físico para realizá-lo, na aflição de comunicar com imagens e com palavras, ou na pesquisa de objetos, materiais, tintas, no pensamento da 

composição, que se resume na transcrição das idéias iniciais para a imagem final.

Ao realizar este trabalho tenho repensado muitas questões surgidas durante as aulas e palestras em que tenho participado e isso sempre tem confirma-

do o quanto ainda não sei e o quanto preciso aprender, pois verifico que o universo artístico é extremamente vasto, e esta amplitude me deixa ansiosa e confusa 

frente ao pensamento de que talvez “tudo” possa ser “arte”. Acabo por realizar meu trabalho em um ziguezague que vai do fazer da criança aos limites do adulto, 

voltando sempre tanto a um quanto ao outro.



2. SOBRE AS ESCOLHAS: A PINTURA

A incursão na pintura deu-se durante o Curso de Artes Plásticas no Instituto de Artes da UFRGS, atualmente o curso denomina-se Curso de Artes 

Visuais; anteriormente eu desenhava utilizando diversos materiais, mas principalmente aquarela, pastel seco e colagem. Tendo realizado alguns 

cursos de desenho, eletrografia e arte digital, nunca havia tido um contato direto com as tintas, pincéis e, principalmente, a tela branca.

Durante o período do curso aprendi algumas técnicas de pintura, experimentei outros materiais como encáustica, tempera a ovo, pintura a óleo e pin-

tura acrílica.

Recordo da maneira como “apreendi” a pintar no Instituto de Artes, tenho marcado o início, o modo como fui incentivada pela professora a não dese-

nhar sobre a tela. A professora Michele Philomena dizia que os traços a carvão eram trazidos de herança de outro aprendizado, dizia que se deveria usar apenas o 

pincel e se por acaso errasse deveria pintar por cima, pois isso já se constituiria em matéria pictórica. Isso também me fez acreditar que se poderia pintar utilizando 

a mancha como base para a construção da forma na pintura e não somente o traço que é a base para o desenho propriamente dito. 

Posteriormente, com o aprendizado passei a me identificar mais com as transparências, as tintas muito finas e “magras”, determinando uma maior 

definição da imagem para não necessitar de muitas sobreposições de tinta, o que acabei por alcançar utilizando moldes vazados para as formas, comumente cha-

mados de stencil, evidenciando certo cruzamento com a gravura.

“A origem do stencil se encontra na China, juntamente com a invenção do papel, no século 105 D.C. Antes disso a técnica utiliza-
va-se de elementos naturais, como folhas e rochas, para fazer as máscaras das partes que não se podia colorir com os pigmentos. 
Com o uso do papel se começou a entalhar a forma, o desenho, a escrita e tudo o mais que se quizesse reproduzir fielmente. Se pode dizer que o stencil foi a 
primeira forma de gravura.”�

Vários artistas utilizam moldes vazados em sua pintura. Desde artistas do modernismo como Matisse aWesley Duke Lee, artistas da Arte Pop, Alex 

Vallauri e muitos da arte urbana e do grafite.

A opção que fiz para a realização dos trabalhos em pintura tem sido a tinta acrílica por vários motivos: primeiro por ser uma tinta menos tóxica, ter uma 

secagem mais rápida, ser mais transparente, pois a transparência é uma das características que aprecio e tento perseguir em meu trabalho; segundo por também 



ter a possibilidade de fazer meu próprio material, pois posso utilizar pigmentos de boa qualidade com emulsão acrílica e assim pintar em grandes superfícies. Um 

terceiro motivo é a possibilidade de utilizar diferentes veículos para a tinta, como a água, gel para matizar e médium acrílico, líquidos que dão diferentes resultados 

conforme a quantidade adicionada. 

Dessa forma também escolhi pintar grandes telas de 1,60 m por 2,50 m, pois este tamanho proporciona um grande desafio, principalmente quando 

simplesmente pinto a superfície como um todo. O prazer do ato de pintar é semelhante à liberdade da criança ao distribuir a tinta pelo suporte, porém há também 

a aflição da dor física, quando inicio vejo a cor se mesclar e escorrer e isto provoca uma catarse que vai de um extremo ao outro, do prazer à dor, do pensar em 

um ato e realizá-lo, da primeira pincelada de um dos lados superiores da tela a um dos lados inferiores onde o pincel, o braço e a coluna vertebral já não sentem 

a diferença entre um e outro, pois tudo se transforma em um e a mente comanda tudo em uma velocidade cada vez mais frenética dependendo da temperatura 

atmosférica, pois a tinta acrílica seca muito rápido e não dá chances de retorno, o resultado acaba gerando certa imprevisibilidade dentro do previsto.

Verifico que, mesmo pintando somente toda a superfície, tento mesclar a tinta em gradações, formando dégradés que, para mim, já se constituem em 

uma representação.  O céu é um tema recorrente em meus trabalhos, talvez seja pela continuidade da superfície, ou pelo amplo gesto que tenho que fazer para 

cobrir a superfície. Lembro-me da brincadeira muito comum na infância chamada de amarelinha em que o ganho era chegar ao espaço demarcado como “céu”. 

As telas grandes possibilitam diferentes formas de visão, como por exemplo, o “ver a distancia”, vendo o todo da imagem e a aproximação para se 

visualizar os detalhes. Não que isto não seja possível em telas menores, porém em telas grandes isto pode ser acentuado, pois para que se veja o todo da tela 

necessita-se de distanciamento ao contrário das telas menores, além do que as telas grandes parecem preencher todo um espaço, além de modificá-lo. Talvez seja 

assim também que comecei a ver as minhas telas e imaginar uma instalação, pensei em uma obra colocada em um espaço de um modo tal que passa a definir o 

próprio espaço, e imaginei a sequência como o espectador deveria percorrer para decifrar os enigmas da narrativa. 

Conforme a definição encontrada na enciclopédia de arte do itaucultural, instalação já é um termo incorporado as artes visuais e relaciona-se ao am-

biente da exposição definindo modos de percorrer as obras:

“O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designando assemblage ou ambiente construído em espaços de galerias 
e museus. As dificuldades de definir os contornos específicos de uma instalação datam de seu início e talvez permaneçam até hoje. Quais os limites que permi-
tem distinguir com clareza a arte ambiental, a assemblage, certos trabalhos minimalistas e a instalações? As ambigüidades que apresentam desde a origem não 
podem ser esquecidas, tampouco devem afastar o esforço de pensar as particularidades dessa modalidade de produção artística que lança a obra no espaço, com 



o auxílio de materiais muito variados, na tentativa de construir um certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o 
ponto de vista e o corpo do observador. Para a apreensão da obra é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas 
veredas e trilhas que ela constrói por meio da disposição das peças, cores e objetos.”�

Em relação ao espaço interior das obras evidencia-se a utilização de moldes para as formas e figuras, pois essa foi uma das maneiras que encontrei 

de não ultrapassar o contorno das formas desejadas e ter a oportunidade de repeti-las diversas vezes, inclusive em diferentes telas, explorando possibilidades e 

principalmente as formas em repetições. Isso foi incorporado ao trabalho a partir das aulas de gravura, inicialmente em Introdução a gravura, posteriormente 

em Xilogravura e também em Serigrafia. Foram ao todo três semestres em que estive em contato com a Gravura, experimentando, recortando distintos suportes 

e utilizando distintas matrizes.

Durante as aulas de Xilogravura utilizei a borracha de sapateiro, pois é um material que substitui perfeitamente o linóleo que é mais dispendioso, po-

rém, mesmo sendo uma adaptação, dele se obtém um resultado satisfatório. Nesse período construí formas tendo por referência as asas de uma libélula, realizando 

um intrincado rendilhado e fazendo impressões tanto em papel como em tecido muito fino, uma espécie de voal. 

Já na disciplina de Pintura Avançada II foram criados moldes vazados em papel manilha utilizando a mesma imagem das asas da libélula, que foram 

pintadas sobre outras telas. Algumas destas telas formavam um díptico, primeiro utilizando a tinta laranja e depois a tinta azul ultramar, que é um azul muito 

quente aparentando alta densidade. Essa se constituiu como a primeira tentativa de transpor uma técnica própria da gravura para a pintura.

Entretanto as experimentações não pararam por aí, também tentei fazer o caminho inverso, ou seja, transpor particularidades próprias da pintura como, 

por exemplo, o fato de ser uma obra única, para a gravura, caracterizada por um procedimento em que se podem fazer várias cópias de uma mesma imagem. O 

trabalho que resultou foi uma monotipia, uma gravura com uma única cópia que chamei “Agonia de Dédalo”. Dédalo refere-se ao mito do criador do Labirinto 

do minotauro da ilha de Creta, do rei Minos, ele era inventor e fez asas para si e seu filho Ícaro e ele deu instruções a ele e o lançou para que voasse e fugisse da 

ilha em que estavam presos.

Os mitos são fascinantes por tratar de questões complexas em forma de histórias descrevendo personagens fantásticos com características humanas e 

explicar de uma maneira relativamente simples as aflições, as fraquezas e trazer lições que podem levar a reflexões sobre as ações cometidas.

Os mitos foram utilizados por artistas em diversas épocas, do renascimento até tempos mais recentes como, por exemplo,Guido Reni (italiano, 1575-

1625) Hipogenes e Atalanta, ou Peter Paul Rubens (1577-1640) Alegoria da Guerra, ou Ícaro – de Matisse (1943),



                                                        
 

 Cada um a sua prória maneira retrata um instante da história do mito revivido misturando-o a si mesmo,enfoca-se o momento fatidico, o auge, o 

que mais interessa ao artista, seja por uma encomenda ou por decisão própria,é certo que todos usaram o movimento, as cores, os gestos, trazendo à tona toda a 

dramaticidade. 

Pode-se pensar que usar mitos e símbolos que não são claramente entendidos pelo público seja algo não condizente com uma arte que pretende ser 

acessível, mas da mesma forma, a intenção no passado pode não ter sido a de contar uma história para pessoas incultas, e sim deleitar o público culto da época. 

Entretanto é certo que hoje a situação é diferente.

Muitas pessoas tem acesso à informação e acredito que a motivação para o acesso a obra está na maneira em que foram exploradas as formas e os sím-

bolos, além de residir em como serão dispostas. Acredito que isso faz com que o público, após ter acesso à exposição queira também saber mais sobre o assunto. 

Dessa forma, vejo que a arte cumpre um de seus papéis, abrindo possíbilidades para estimular ao conhecimento.

 O espectador pode continuar a sua fruição da narrativa do mito apreciando a maneira como o artista o constrói, pois as imagens ainda falam por si 

próprias.

Na série de trabalhos que constituem o Trabalho de Conclusão do Curso, além das tintas finas, magras e transparentes, também utilizei a massa 

Fig. 1.Guido Reni (italiano, 1575-1625) Fig. 2. Ícaro – Matisse (1943)    Fig. 3 Alegoria da Guerra. Peter Paul Rubens (1577-1640)  



acrílica, com a ajuda de moldes de papel com uma gramaturamaior, mais resistente. O resultado foi o surgimento de figuras em relevo, definindo um conjunto 

desenvolvido desde a forma sobreposta em relevo realizado com a massa sobre a tela até o mínimo, quando provoquei cortes, vazando a tela, o que talvez possa 

significar a ausência total da matéria, em uma inversão da sobreposição.

Nessa exploração foram utilizados moldes de papel manilha, mais fino, para construir imagens planas chapadas sem relevo e papel de embalagens que 

tinham uma espessura mais grossa para que a massa acrílica tivesse um relevo, definindo assim algumas “passagens” entre a sobreposição de planos e a retirada 

da matéria até a retirada de parte do próprio suporte.

No mesmo sentido o relevo em algumas ocasiões foi pintado de uma cor diferente do “fundo” do quadro e em outros momentos da mesma cor, para 

dar a ilusão de que as formas estivessem “cobertas”, como se surgissem por baixo do fundo ou do próprio fundo.

Dessa forma o conflito entre as formas estava sendo gerado: o que teria mais presença, o que é mais visível: A massa acrescentada, sobreposta, ou o 

“buraco”, o plano retirado da tela? Percebi que a ausência do objeto retratado, o “buraco”, poderia ter o mínimo de peso, além de possibilitar certa transparência 

provocada pelo “ver através de”, levando a atravessar. E a massa acrescentada seria a matéria mais palpável. Nessa relação tentei explorar tanto o peso como a 

leveza, na matéria, na cor, na tinta líquida que escorre com a força da gravidade.

Mas a exploração deu-se para além da matéria e da forma e talvez ela tenha sido gerada não nas formas, mas sim nos signos, pois para a série de telas 

foram utilizados como referência uma pena e um coração.

Não contente em sobrepor e cortar a tela, também neste ínterim eu construí um objeto tridimensional: a forma de um coração, e tomando a imagem 

de uma enciclopédia médica notei muitas particularidades que nunca havia visto, nem na imagem utilizada anteriormente, extraída do desenho de Leonardo da 

Vinci. Relembrei as aulas de anatomia do Ensino Médio, das partes do órgão, das veias e dos vasos do coração. 

Verifico que o objeto completa o trabalho, saindo da tela para o tridimensional, e certamente foi escolhido pela força do signo, o que também me fez 

chegar à conclusão que é da memória desse objeto como elemento central em torno do qual todos os demais elementos flutuam, pois é esse justamente o elemento 

a ser pesado, escrutinado, analisado, investigado, avaliado e estudado.



3. SOBRE AS ESCOLHAS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA: 

3.1.  OS ELEMENTOS 

A obra está composta de sete telas pintadas em lona previamente preparada para pintura. As telas tem um acabamento de aluminio e são susten-

tadas por fios de nylon. Entre as telas encontra-se tecido voal. Duas destas telas estão unidas como frente e verso, e apenas uma das telas fica 

voltada para o lado de fora do ambiente construído como uma instalação.

A tela no verso voltada para o lado de dentro da instalação contrapõe-se a tela voltada para o lado de fora, no sentido que a cor geral desdobra-se do 

amarelo claro ao vermelho, ao inverso da outra que evidencia o azul.

Ao adentrar a instalação vê-se logo a frente uma tela dividida em duas cores em que se coloca parte da figura do cão utilizada de forma evidente nas 

outras telas, e uma série de figuras em repetição representadas por formas que lembram balanças. De ambos os lados duas telas menores, verticais, uma pintada 

com um fundo em degradê do vermelho para o amarelo e a outra, pintada em azul, desdobrado do mais escuro até o mais claro.

Continuando a sequência,do lado em que se encontra a tela vertical, posta em 45º, com um desdobramento de cor do vermelho para o amarelo, há 

outra tela, desdobrando-se do amarelo para o vermelho, em que foram colocadas figuras de corações e também figuras de penas. Finalmente no lado oposto onde 

se encontra a tela com o coração azul está a tela com um coração e uma pena.

No espaço interno da instalação, encontram-se dois cubos contendo um coração de cerâmida e uma pena, ambos sobre sousplat dourado. Comple-

mentando este espaço tridimensional ouve-se um som de um metrônomo. Também do lado de dentro, ao lado da tela em que se evidencia a figuração da balança 

e ao lado da tela com figuração das penas e corações, estarão intercalados dois bancos brancos com fones de ouvido pendurados para a audição das narrativas 

pictóricas.

Nos intervalos, entre uma tela e outra estão postas, na mesma altura das telas um tecido voal sintético.



Para uma melhor visualização veja o esquema em perspectiva a seguir.

Vista da Entrada

Vista frontal após adentrar a instalação



Vista lateral direita

Vista lateral esquerda



Vista interna oposta a entradaA REPRESENTAÇÃO 

Tenho trabalhado uma história antiga contida no “Livro Egípcio dos Mortos”, que se costuma referir como o mito de Anubis.

Toda a arte egípcia era funerária, a vida dos egípcios, as grandes pirâmides as pinturas e mesmo a arte da mumificação era voltada para o que os egíp-
cios acreditavam ser a vida após a morte.

No Egito se acreditava em um deus com forma humana e a cabeça de chacal, uma espécie de canídeo, como o deus guardião dos mortos cujo nome 
era Anubis.  Acreditavam ainda que ao morrer tinha-se que comparecer perante esse deus que pesaria o coração da pessoa morta comparando-o ao peso de uma 
pena. E, caso esse se equilibrasse, ou o coração fosse mais leve ele seria abençoado.�

Lendo esta história, resolvi me apropriar dos elementos que a compunham: o coração que imaginei em formato anatômico e busquei nos desenhos de 
Leonardo da Vinci, a pena, o cão, a balança,  elementos chaves decorrentes do mito, pintados em diversas cores em positivo e negativo, maior ou menor, apro-
ximando ou não do espectador. 

Inicialmente foi realizada uma leitura linear do mito em que a pena era vista como sendo um símbolo que representa a leveza e o coração o peso. Esta 
ideia estava sendo trazida de trabalhos anteriores e fez com que eu os colocasse lado a lado, como tendo a mesma importância e somente a partir deste paralelo 
isso foi se transformando.

Durante o percurso, a pena e toda a leveza trazida das tintas fluidas e transparentes passou de objeto principal a um instrumento de referência e o co-
ração passou a reinar absoluto, pois para um coração que não deveria ser mais pesado que uma pena, a passagem como obra seria no mínimo extensiva.



 A balança estaria ali como uma figura construída entre a pena e o coração com um braço único em que as duas extremidades devem estar equidistantes 
para definir a precisão. No mito a balança deve ser perfeita para ajudar a fazer um julgamento justo.

Mas também no mito quem dá a sua palavra final é o deus Anubis, definido como um cão, e daí as diversas figuras de um cão que aparecem nas obras, 
não aquele do mundo egípcio, mas um cão que reconheço com quem convivo e por quem já fui observada nos olhos. O cão utilizado como referência para a ima-
gem é um cão da raça akita, que tem uma personalidade muito peculiar. 

Os seres humanos estiveram e estão ligados ao cão por milênios até os nossos dias, e, por esse motivo, penso que talvez a sua imagem também possa 
transmitir a idéia que traz o mito. Para mim, esta idéia está ligada, de certa forma,a justiça que todo ser humano deveria buscar para ter um fim digno, com honra 
e admiração. E, neste sentido, eu percebo que o cão, com seu olhar fixo, demonstra que está querendo escrutinar a alma de quem fixa o olhar,e perguntar sobre a 
fidelidade, ou se temos a mesma fidelidade que ele tem para conosco.

O cão é definido como melhor amigo do homem, ele procura recompensar seu dono com um afeto ilimitado, é reconhecido por sua fidelidade e em 
algumas situações pode lutar por seu dono até a morte. O Akita é um cão extremamente respeitado, visto como guardião e que ainda faz companhia para seu dono, 
muitos conhecem esta raça através do filme, cuja  versão em português é “Hachiko sempre ao seu lado” que conta a história de um cão desta raça que permaneceu 
por 9 anos esperando o seu dono numa estação de trem em Shibuya no Japão e todo ano em 8 de abril ocorre uma cerimônia solene neste local em homenagem 
ao cão que ali permaneceu até a sua morte.

Pretendi com a maneira como procurei expressar e representar estes elementos fazer com que eles se aproximassem mais do universo em que vivemos 
na contemporaneidade, tão afastado dos tempos em que foi escrito o mito egípcio. É certo que eu não poderia imitar a maneira como eles foram retratados pelos 
egípcios, e tive que pensar na minha própria maneira, tentar uma tradução ou uma transdução daqueles signos antigos para a atualidade.



3.2. OS SIGNOS

Coração: 

“s.m. Anatomia. Órgão torácico, oco e muscular, de forma ovóide, que é o elemento motor central da circulação do sangue.Fig. Peito; a parte anterior do pei-
to em que se fazem sentir as pulsações cardíacas: pôr a mão no coração.Objeto com a forma estilizada desse órgão: traz na corrente um coração de prata.Fig. Cará-
ter, índole; conjunto das faculdades emocionais; sede da afetividade: tem um bom coração.Fig. Memória: trago seu nome gravado em meu coração (cf. cor).Fig. Afei-
ção; amor: conquistaste meu coração.Fig. Parte central de alguma coisa; objeto situado no centro: sua casa fica no coração da cidade.Heráld. O centro do escudo. 
Medicina. Coração artificial, aparelho destinado a assegurar a circulação do sangue quando é necessário isolar do circuito sangüíneo o coração natural para submetê-lo a 
uma intervenção cirúrgica.Medicina. Coração de atleta, hipertrofia do coração por excesso de exercício.Coração duro, o mesmo que coração de pedra.Coração de leão, gran-
de coragem.Coração mole, facilidade ou predisposição para comover-se, emocionar-se.Coração de ouro, generosidade, grande bondade.Coração de pedra, insensibilidade.
Patologia. Coração pulmonar, nome dado à insuficiência ventricular direita.Abrir o coração, fazer confidências.Cortar o coração, causar grande dor ou constrangimento.Com 
o coração nas mãos, com toda a sinceridade.De coração ou de todo o coração, com o máximo de empenho; com toda a boa vontade; com toda a sinceridade.Sem coração, 
insensível.”

O coração para mim contém tudo aquilo que cada um é: o presente, o passado e as aspirações futuras, todos os sentimentos, todas as impressões e motivações.
Ele não bombeia apenas o sangue, mas também as palavras que saem da boca, os gestos, a expressividade, a arte.

Pena:

“s.f. Cada uma das peças que revestem o corpo das aves, composta de uma haste oca e de barbas (plumas).Pequena peça de metal que se adapta à caneta para escrever; p. 
ext., a própria caneta.Fig. O trabalho de escrita.Parte espalmada da bigorna.Extremidade superior de uma antena.loc. adv. Ao correr da pena, (escrito) com facilidade.Sinô-
nimosPena: castigo, comiseração, condenação, dó, lição, lástima, penalidade e punição “

A pena é a representação da leveza, correspondendo ao que é mais leve, ainda como no mito, da alma leve ou sem culpa, talvez seja a verdade de cada um, 
enfim,todos nós erramos, mas se agimos com verdade a alma é leve como a pena.

Balança:

“s.f. Instrumento que serve para comparar massas, formado de um travessão móvel e de pratos, pondo-se num o corpo a pesar, no outro os pesos marcados.Emblema da Justiça.
Equilíbrio em geral: balança das forças.Constelação zodiacal do hemisfério austral. (V. LIBRA)Balança automática, aparelho de um só prato, cujo travessãocomanda uma 
agulha que indica num quadrante o peso.Balança comercial, conta das importações e exportações de mercadorias de um país.Balança de mão, aparelho em que a distensão 
de uma mola movimenta o ponteiro indicador do peso.Balança romana, aparelho em que o peso é indicado pelo deslocamento de um cursor num braço alongado.Fig. Fazer 



pender a balança para um lado, fazer que a questão se decida favoravelmente para esse lado.”

A balança não representa para mim somente uma balança específica, mas todas as balanças que já vi, desde as encontradas nos mercados, nas feiras, nas imagens 
das deusas da justiça e da verdade, também aquelas que me dizem sobre o meu peso, todas são como a voz que mede através da gravidade e que tudo puxa para 
baixo.

Cão:

“s.m. Mamífero doméstico da família dos canídeos, e do qual existem diversas raças adestradas como cães de guarda, policiais, pastores, de tiro, de caça e de luxo. (Pode 
viver até 20 anos.)Peça das armas de fogo portáteis.Designação dada a uma pessoa por desprezo.Indivíduo mau, vil.Pop. Demônio”

O cão sempre será a representação de todos os cães da minha vida, a minha infância, o passado e o presente, a alegria de chegar a casa, as lambidas, os afagos, 
os saltos,as mordidas de brincadeira, os latidos, e todos os cães que são tão amigos, consoladores, companheiros, guardiões, mas também a dor da perda quando 
se vão.



3.3. A ESCOLHA DAS CORES VISTAS E SEUS SIGNIFICADOS MITICOS

“Turner, for his part, had always been concerned with the interrelation of light and colour and around 1820 had been, like Runge, attempting 
to fit the scheme of three primary colours, red yellow and blue, into the times of day, although he found, as had Runge, that it was necessary to 
play with a number of alternative solutions, one of which was the red of dawn and sunset, and the yellow morning.” (John Cage, Colour and 
Culture,pág. 203)

“Turner, por sua vez, tinha sempre se preocupado com a inter-relação de luz e cor e por volta de 1820 havia sido, como Runge, tentando ajustar 
o esquema de três cores primárias vermelho, amarelo e azul, nos tempos do dia, apesar de ter encontrado , como tinha Runge, que era neces-
sário jogar com um número de soluções alternativas, uma das quais era o vermelho do amanhecer e entardecer, e na manhã amarela.” 

Neste trabalho utilizei desdobramentos em degradé do amarelo para o vermelho e vice e versa, também do azul mais claro 

para o mais escuro.

Paul Klee em certa ocasião relacionou a cor com o peso e a medida e vejo que as cores embora, provavelmente não tenha um 

peso maior ou menor que outras podem figurá-lo, as cores mais intensas como o vermelho tem um peso em contrapartida com o azul que 

é espacial e leve sendo que o amarelo encontra-se em equilíbrio entre estas duas cores.

Estas três cores principais utilizadas nesta instalação foram escolhidas também pela figuração que quis realizar do “céu” que pode 

ser azul, amarelo, vermelho, e por isso trabalhei as cores da seguinte forma:

1) O amarelo de cádmio, este amarelo é considerado mais tóxico, porém eu o utilizei por ter uma luminosidade peculiar  dificil-

mente alcançada por outros amarelos é um amarelo que se aproxima da luminescência solar.

2) O branco de titânio, quando eu quis dar uma cobertura mais consistente, misturando ao azul ultramar para gerar uma camada 

mais opaca.

3) O branco de zinco, para gerar a transparência, também deixa as outras tintas que a esta se mistura mais claras porém transpa-



rentes. Por exemplo: quando se quer um azul claro transparente misturei com branco de zinco.

4) O azul ultramar, para mim é o azul que mais se aproxima do céu,  este cujo nome diz ultramar ou o mar que reflete o céu. 

Talvez por ser o azul mais quente também seria o azul do entardecer ou do início das manhãs.

5) Em algumas ocasiões usei o magenta misturado ao amarelo para formar os laranjas e vermelhos nos degradés, porém nos co-

rações utilizei o vermelho da china, este tom é quase impossível de se conseguir usando magenta e amarelo, é um vermelho muito intenso, 

o amarelo com o magenta parece esmaecer e nunca chegar neste tom de vermelho.

6) Em algumas situações usei o amarelo indiano, mais alaranjado que o amarelo de cádmio.

7) Utilizei raras vezes o preto, na verdade misturei duas cores contrastantes, por exemplo o vermelho e o verde, que resultam 

num cinza para as nuances das penas e em algumas ocasiões uma fina caneta de tinta permanente para o acabamento. Quis fazê-lo, pois me 

pareceu que era quase impossível defini-la sem um traço bem fino como na tela em que há uma pena e um coração.

As cores também são como os signos, foram utilizadas conforme o seu significado. Na nossa cultura ainda relacionamos as cores 

com situações como, por exemplo, o preto como sendo a cor do luto e o  brando do vestido da noiva. Em seguida apresento as cores que 

foram utilizadas no trabalho e seus significados míticos.

Amarelo

“Entre os cristãos, o amarelo é a cor da eternidade e da fé”.
Para os chineses “são a essêncica do Yin e também a origem da restauração do Yang”. Na mitologia grega “símbolo da discórdia”.No Egito “o amarelo também estava ligado 
ao disco solar e à imagem de Osiris, sendo frequentemente encontrado ao lado do azul nas câmaras funerárias para assegurar a sobrevivência da alma, uma vez que o ouro 
que ele representava era a carne do sol e dos deuses de ambos os sexos”.



Azul

“O azul foi também a cor dos campos elísios, a superfície infinita onde surge a luz dourada que exprime a vontade dos deuses. A ação violenta do ouro sobre o azul – valores 
identificados como macho e fêmea – assume sempre o sentido simbólico de oposição e tensão de forças contrárias.”

Vermelho

“Cor do fogo e do sangue, o vermelho é a mais importante das cores para muitos povos, por ser a mais intimamente ligada ao princípio da vida.”

Branco

”O Branco age sobre nossa alma como o silêncio absoluto(...)É um nada pleno de alegria juvenil ou, para dizer melhor, um nada antes de todo nascimento, antes de todo co-
meço.” Israel Pedrosa citando Kandinsky “Em vários rituais místicos, é a cor indicativa das mutações e transições do ser (...)Representa  morte e nascimento ou ressurreição.” 
Israel Pedrosa

Laranja

“Do ponto de vista místico, (...)”, o laranja “equilíbrio prestes a romper-se, ou na direção da revelação do amor divino, ou na da luxúria”.



4. SOBRE A NARRATIVA: O MITO E A MITOLOGIA

Tenho escolhido trabalhar usando a mitologia por acreditar em sua universalidade, além de me identificar com narrativas.  A mitologia faz parte 

de várias culturas. Embora as histórias sejam diferentes, elas têm particularidades muitas vezes semelhantes, talvez porque o mito, assim como 

a arte, fala dos próprios sentimentos humanos, da vida e da constituição da cultura.

Na história da arte vários mitos já foram representados principalmente durante o renascimento até o romantismo, inclusive em tempos mais recentes e 

eu poderia citar como exemplo o relato de Dora e Erwin Panofsky em seu livro “A Caixa de Pandora”, em que eles demonstram as mudanças ocorridas nas repre-

sentações através do tempo deste mito em particular. Como se pode verificar nas imagens abaixo em uma representação grega e uma obra de Paul Klee do século

Fig. 4  Pandora (Anesidora) entre Palas Atena e Hefesto                                                                         Fig. 5 .Paul Klee - A caixa de Pandora como natureza morta



A respeito do mito escolhido, esta história me foi contada pela primeira vez pela minha orientadora a Profa Dra Umbelina Barreto, que diz resumida-

mente o seguinte:
“Ao morrer o Homem Egípcio ia até a presença de Anubis (representado por um homem com a cabeça de um cachorro possivelmente um chacal) e o seu coração seria pesado 
em comparação com uma pena (provavelmente a pena de um avestruz), caso o coração fosse mais pesado ele seria condenado, ou em contrapartida, ganharia o paraíso.”

Os egípcios, como muitos outros povos, não acreditavam que esta vida terrena seria a única vida possível, eles acreditavam que a alma humana não 

morria e que se deslocava para outro plano, ou outra dimensão, e que, antes de irem para o “paraíso”(aqui é somente um cruzamento entre a crença cristã e a crença 

egípcia), ou, antes de irem definitivamente para este outro plano, deveriam “pesar” o coração, para saber se seriam merecedores da dádiva.

A princípio achei esta idéia muito boa, acho que nos nossos dias muito se perdeu quanto aos valores morais. Hoje graças ao progresso e a ciência, que 

não são maus e nem bons e são provavelmente uma decorrência da evolução humana, talvez esteja na consciência de muitos que não haverá um julgamento, não há 

um deus que julga, e, dessa forma, chegam a calejar suas próprias consciências, pois não colocam os interesses do bem estar das outras pessoas e da existência do 

planeta como algo primordial, parece que apenas bens materiais, a luxúria e a ostentação são motivo de prazer e regem os objetivos da maioria. Penso que talvez 

sejamos ainda como crianças necessitando dos limites de um pai, seja este o que conhecemos como Deus ou como nossa própria consciência.

O mito escolhido fala a todos, talvez por ser antigo, não fazer parte do mundo ocidental em que vivemos e, portanto não gerar conflitos religiosos. 

Os princípios Egípcios, que são um requisito para ter um coração “leve” têm muitas semelhanças com os dez mandamentos judaicos e por que não dizer com 

o cristianismo, algo que está presente em nossa cultura, na criação de nossos filhos e que também para mim é significativo, pois compreendo que deveria ser o 

princípio de nossa sociedade.

Vi neste mito, além de minha identidade, um grande potencial para um trabalho expressivo e pensei imediatamente nas formas e em como iria 

representá-las, na disposição em que seriam expostas para que também o espectador pudesse desfrutar da narrativa, querer saber mais e talvez também vir a se 

identificar, tal como me ocorreu.



Pensei muito durante a elaboração, na composição, nas cores, e os trabalhos foram sendo elaborados passo a passo quase como em um “padrão míti-

co”. A cada elemento acrescentado eu me questionava e em um primeiro momento tentava resgatar o princípio perdido.

Minha orientadora sugeriu-me que eu ficasse mais tranqüila e executasse mais naturalmente o meu trabalho, talvez este apoio tenha resultado no corte 

da tela, que era algo que eu temia, mas que tinha muita vontade de realizar. Foi nessa etapa de trabalho que também me deparei com o trabalho de Carlos Vergara 

e acabei finalmente me decidindo pelos cortes. O artista foi uma grande inspiração aos vazados, pois no trabalho de Vergara as próprias formas são os cortes, e os 

vazios são percebidos como cheios, invertendo a relação entre cheios e vazios. 

5. REFERÊNCIAS E INTERLOCUÇÕES

“Eu caminho entre os homens como entre fragmentos do futuro que contemplo.
Pois nisso consiste todo o meu Criar e Buscar: eu componho e junto em um o que é fragmento e enigma e medonho acaso. 
Pois como suportaria eu ser homem, não fosse o homem também criador, decifrador de enigmas e redentor do acaso? 
Redimir os que passaram e transmutar todo ‘Foi’ em um ‘Assim o quis’ -- isto sim seria para mim redenção”. 
 
Friedrich Nietzsche. Ecce homo. Como alguém se torna o que é.       (São Paulo: Companhia de Bolso, 2009, p. 89)

Além da identidade formal com o artista Carlos vergara que me inspirou os vazados e cortes na tela eu tenho sido influenciada constantemente pelas 

mais diversas imagens, tenho sempre passado muitas horas na biblioteca vendo livros e revistas de arte, e também fiz diversas disciplinas de História da Arte que 

envolveram o estudo de movimentos e estilos que se modificaram ao longo do tempo e que percebo como ainda hoje me são significativos.

Por isso, talvez eu possa dizer que fui influenciada por muitos artistas, porém a geração dos anos 80, aquela geração que fez um retorno à pintura, 

ficou especialmente gravada em minha mente, pois eles executaram seus trabalhos em imensas telas, como, por exemplo, Daniel Senise. Senise usou a técnica 



da impressão em tela de forma a gravar os registros de um piso de madeira na própria tela. Mas também as mulheres artistas que desenvolveram caminhos até a 

abstração estão em interlocução com o que tenho buscado em meu trabalho. Fayga Ostrower que resolveu imprimir trabalhos maiores e mais coloridos do que o 

usual na gravura de sua época, e Tomie Ohtake com cores vibrantes e expressivas em imensas telas.

Além dos artistas mencionados, todos abstratos ou com caminhos que levaram em definitivo a abstração,eu me recordo insistentemente de uma ex-

posição que ocorreu no ano de 2009 em Porto Alegre, no MARGS e que me marcou de um modo especial:“Um Século de Arte na França 1860-1960: um Século 

de Realismo na Pintura Francesa”, e, certamente, ela define-se como um contraponto em relação à abstração. Lembro-me que uma parte da exposição estava 

constituída de pintores contemporâneos, apesar de serem trabalhos da década de 60, então notei que o que estava exposto, mesmo nos nossos dias, tem um apelo 

extremamente forte, e eram obras em que os artistas buscaram uma estreita aproximação com a realidade figurativa. As imagens mostravam influencia da ima-

gem digital, aproximando-se da TV digital atual, em que enxergamos muitos detalhes, da pele e de suas imperfeições. Uma das pinturas chamou a minha atenção 

em especial. Era uma imagem com diversas cenas em um mesmo quadro, cujo nome era “Lamentação”, e, para mim soava como se o tempo fosse posto ali em 

camadas, fiquei tentando separar as cenas, unir os personagens de um momento em particular, porém tive muita dificuldade. Essa tela era diferente das demais, 

e certamente foi isto o que me chamou mais atenção, além de haver a transparência que é um procedimento que eu utilizo constantemente em meu trabalho. Eu 

fiquei absorta tentando encontrar os caminhos e desvendar como o artista realizou o trabalho.

Não pensei em um artista em particular quando estive procurando a minha própria linguagem, porém encontro no meu trabalho o romantismo de Tur-

ner, tentando dar vida aos céus, mas também me vejo ir em direção aos expressionistas alemães, com suas cores contrastantes, ou ao fovismo de Matisse, princi-

palmente quando usou moldes, tanto para pintar o “fundo” de seus quadros com repetições tendo sido influenciado após suas viagens para paises como Marrocos 

e Argélia, como para as grandes obras murais.

Vejo também influencia de Vergara com seus rasgos na tela e sua pintura figurativa que realizou durante o período em que trabalhou como cenógrafo 

nos anos 60 e 70. Desta época, Wesley Duke Lee com seus moldes em suas pinturas, provavelmente pela influência da gravura. Estes dois artistas, além de pin-



tores também são gravadores e usaram seus conhecimentos nestas áreas para realizar seus trabalhos, além de terem se envolvido com propostas de instalações.

Vejo em mim uma soma de muitas coisas que aprendi e apreendi, e que tento constantemente transformar, talvez mastigando e digerindo, mas princi-

palmente concretizando no resultado que tenho efetivamente construído em meu trabalho.

6. SOBRE A DESCRIÇÃO ORAL DAS OBRAS – OUVINDO A PINTURA

O som faz parte da instalação, está aliado a ela e também é autonomo, funcionando perfeitamente sem que seja necessária a visão das telas, pois 

embora as narrativas sejam uma descrição elas são pinturas, comentadas, faladas, trazendo idéias, imagens mentais e tem o seu próprio tom e ritmo, sua própria 

construção, tem um início um meio e um fim e trazem uma completude assim como as telas.

A voz tem um ritmo lento, manso, não é vibrante como as grandes telas com tons fortes e avermelhados. A descrição da voz que fala pausadamente 

o faz para que haja um pensamento condizente, vai procurando as palavras para passar para o ouvinte uma narrativa mais próxima correspondente àquilo que só 

quem fala e diz está vendo, e, por este cuidado ela é autonoma não necessitando que o ouvinte veja as telas, dessa forma, o ouvinte, por acreditar na voz que fala, 

é conduzido por outra via que não a visual para tentar criar mentalmente a imagem a partir da narrativa ouvida.

Como uma forma de marcar o tempo ou o ritmo há também a presença do som de um metrônomono. Articula-se com a fala, entretanto está colocado 

em um sistema de som ambiente. O metrônomo foi escolhido pela semelhança que pode ter com os diversos ritmos das batidas do coração.

Os fones de ouvido serão postos dentro da instalação. O espectador estará vendo e ouvindo ao mesmo tempo o que fará com que ele note a correspon-

dência e independência destas duas formas de contemplação.



7. SOBRE A INSTALAÇÃO DAS OBRAS – O ESPAÇO COMO PRIORIDADE

No início do trabalho pensei em pintar telas que trouxessem a narrativa do mito traduzidas em imagens e expô-las de uma forma sequencial, no 

entanto no percurso esta intenção inicial foi se transformando. Passei a imaginar um templo, como um local de reflexão, um espaço em que o 

visitante poderia fazer parte do cenário. Em meu imaginário visualizei as telas como as paredes desse templo, por isso elas não deveriam estar presas à parede, 

mas constituirem a própria parede.

Se formos considerar os templos religiosos como um local de adoração em que o homem encontra a Deus, o trabalho poderia pretender que naquele 

momento o espectador se encontrasse consigo mesmo. 

Os templos em diversas religiões da terra trazem estas narrativas que podem ser apreciadas em pinturas e esculturas, em relicários e também na arqui-

tetura.   Nas telas, e na articulação do espaço, de certa forma, eu recupero esta mesma intenção.

Com as telas suspensas dispostas formando um local fechado em formato retangular como uma “nave central” de um templo, pretende-se arrebatar o 

espectador para fora do mundo real em uma tentativa de colocá-lo em suspensão.Os objetos também fazem parte desta apreciação, o espectador é o sujeito que está 

sendo examinado, ao mesmo tempo em que está examinando a si próprio.O som pode ampliara dramaticidade do autoexame, tornando o espaço mais impactante, 

ele poderá preenchê-lo como uma camada que envolverá todo o trabalho.

O espaço é a estrutura significativa para a apresentação do trabalho, e embora sejam telas, a princípio,penso que da maneira como são dispostas pode-

rão ser vistas como um espaço expositivo que faz referência àinstalação, pois neste caso o ambiente é modificado, a galeria passa a conter um templo.

Adriana Varejão também usa a pintura não somente como uma tela na parede, mas transforma suas pequenas telas que se unem como revestimentos 

se transformamem instalações como em seu trabalho descrito abaixo.1e

1  http://www.inhotim.org.br/arte/obra/view/130



  

“Celacanto Provoca Maremoto”

Fig 6“Adriana Varejão, Celacanto Provoca Maremoto, 2004 - 2008, óleo e gesso sobre tela, 110 X 110 cm cada, 184 peças, foto: Vicente de Mello”

Varejão não considera sua pintura apenas como uma pintura na parede, mas afirma que a parede foi transportada para a galeria modificando o seu 
espaço. O trabalho está constituído de várias telas pintadas formando um todo. 



8. A CONCLUSÃO COMO UM REINÍCIO OU RECOMEÇAR

“Para quê pintar se não se é transformado por seu próprio trabalho?”Keith Haring (notas finais em O Livro Da Nina Para Guardar Pequenas Coisas, editado 
em 2010)

Ao final deste Trabalho de Conclusão vejo que fui transformada pelo meu próprio trabalho, vi que há um mergulho em busca do que 

se sabe e do que não se sabe. Existe uma entrega e, no meu caso, além de apreender eu fui apreendida, ou seja, o próprio trabalho me 

conduziu.

Em outros momentos no decorrer curso de Artes outras propostas foram lançadas, porém eu nunca consegui fazer um projeto e chegar ao seu 

final exatamente como planejado, pois ao longo do percurso muito se aprende, muito é agregado, existe um ponto de partida, nunca um ponto de chegada 

definido a priori.

O artista cria métodos, estes geram outras ideias que são perseguidas, transformadas e aprimoradas, em que conhecimentos adquiridos são 

agregados, enfatizando ainda a liberdade que a arte contemporânea proporciona, possibilitando a oportunidade de criar utilizando tudo o que se sabe e 

procurar outros artifícios ou materiais que possam dar luz à proposta imaginada.

Muitas vezes, quando eu pintava imaginava a figura separada do fundo, porém ao trabalhar simultaneamente com o computador comecei a 

imaginar toda a imagem em camadas o que fez com que a imagem se unificasse e em algumas ocasiões e a cor pintada por baixo aparecesse de outra for-



ma, quando recebia uma veladura por cima. Os dois universos o virtual e o real se complementaram, porém a natureza de um é a cor luz e a do outro é o 

pigmento, a água e a matéria da massa e do suporte.

Ainda sou como a criança, ainda eu ouço o canto dionisíaco prazeroso quando me vejo pronta para fazer arte, misturar as tintas, espalhar na 

tela, com um sorriso interior que me deixa feliz. Ao mesmo tempo com “Teseu”, o herói grego, me dizendo que preciso de disciplina, continuidade, apren-

dizado, anotações, aulas, cursos, atualizações, uma aprendizagem continuada e um fazer constante.

Nesse projeto são os limites do molde e a liberdade da pincelada celestial, são as tensões internas e externas, o peso e a leveza que precisam 

ser continuamente domados até chegar a algum lugar satisfatório.

Depois de percorrer este caminho seguindo o fio de Ariadne posto pela minha professora Umbelina que me orientou até o fim do labirinto, já 

tenho vontade de voltar lá para ver o que mais se esconde em seus meandros, porém desta vez sabendo que sempre há idas e vindas e que terá que ser eu 

mesma a amarrar o fio para que possa voltar por ele quantas vezes for necessário.
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10. ANEXOS

10.1. IMAGENS DAS OBRAS 

































10.2 IMAGENS DA INSTALAÇÃO













10.2. ORALIDADE (CD)

Ouça neste mesmo CD o Arquivo Narrativas.mp3

 


