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Resumo 

A presente dissertação é formada por uma análise crítica e poética da obra do artista 

contemporâneo Nazareno Rodrigues e da obra da autora, considerando principalmente a 

intersecção de suas múltiplas linguagens no contexto das artes visuais; pela criação de 

uma série de desenhos em costura, em diálogo com uma das obras do artista citado; pelo 

desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa em arte; e por uma análise relacional 

com o livro Seis propostas para o novo milênio, de Italo Calvino. A análise crítica inclui uma 

parte teórica, dividida em análise quantitativa e qualitativa, com o desenvolvimento de 

uma metodologia inédita de pesquisa. A análise poética inclui a elaboração de obras – 

expostas em galeria – em diálogo com uma das obras de Nazareno e com o livro de  

Calvino. A reflexão sobre a obra de Nazareno Rodrigues, Carolina Vigna e Italo Calvino é 

relacional, intersemiótica e interdependente. A conclusão produziu tanto uma reflexão 

teórica quanto a revisão da produção artística da autora. 

Palavras-chave 

Nazareno Rodrigues, Carolina Vigna, Italo Calvino, artes visuais, literatura, linguagens. 
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Abstract 

This master's thesis is formed by a critical and poetic analysis of the work of the 

contemporary artist Nazareno Rodrigues and author’s own work, mainly considering the 

intersection of its multiple languages in the context of visual arts; by the creation of a 

series of drawings in sewing, in dialogue with one of the works of the mentioned artist; 

by the development of an art research methodology; and by a relational analysis with Italo 

Calvino's book Six proposals for the new millennium. The critical analysis includes a 

theoretical part, divided in quantitative and qualitative analysis, with the development of 

an unpublished methodology of research. The poetic analysis includes the elaboration of 

an art exposition, in dialogue with one of the works of Nazarene and with the book of 

Calvin. The reflection on the work of Nazareno Rodrigues, Carolina Vigna and Italo Calvino 

is relational, intersemiotic and interdependent. The conclusion produced both a 

theoretical reflection and the revision of the author's artistic production. 

Key-words 

Nazareno Rodrigues, Carolina Vigna, Italo Calvino, visual arts, literature, languages. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Essa pesquisa iniciou-se como teórica, a respeito do artista visual Nazareno Rodrigues. A 

ideia de uma literalidade na linguagem visual e da leitura imagética na literatura é uma 

constante em minhas pesquisas. E, por causa disso, no decorrer desse processo, a 

aproximação com Italo Calvino, através da mistura de linguagens, foi natural. Logo em seu 

início, por conta do desenvolvimento pessoal e profissional natural nesses mergulhos 

acadêmicos, tornou-se clara a necessidade de rever a minha obra. A pesquisa, então, 

tornou-se teórica e poética. 

Os livros São as coisas que você não vê que nos separam (2004), Num lugar não longe de 

você (2013) e, Uma vez de olhos abertos, abra-os novamente (2015) são o recorte escolhido 

dentro da vasta obra de Nazareno Rodrigues. Essa pesquisa inicia-se como uma análise 

quantitativa desses (vide 4.1. Metodologia), seguida de entrevista com o artista. Em 

seguida, foram elaborados mapas visuais (vide 4.1.2. Mapas visuais) 

Após análise e interpretação de dados, há a produção de uma série de desenhos a costura, 

em diálogo com a obra Valentes (2009) de Nazareno e com as propostas de Italo Calvino. 

Com exceção do título da série, uma referência a Dom Quixote, todas as frases contidas 

nas seis obras de Moinhos de vento são trechos de Seis propostas para o novo milênio, de 

Italo Calvino, e possuem relação com Leveza, Rapidez, Exatidão, Visibilidade, 

Multiplicidade e, Consistência. 

O desenvolvimento da pesquisa, portanto, inclui a relação da produção de Nazareno com 

a minha própria e com o livro Seis propostas para o novo milênio, de Italo Calvino (19901). 

  

                                                        
1 As seis conferências postumamente intituladas Seis propostas para o próximo milênio, foram escritas 
entre 1985-1986. Aqui consta a data de publicação no Brasil, pela editora Companhia das Letras. 
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2. BIOGRAFIAS 

2.1. Nazareno e seus livros de artista 

Selecionado duas vezes pelo prêmio Marcantonio Vilaça (2006 e 2008), o artista 

contemporâneo Nazareno Rodrigues (1967-), nascido e residente em São Paulo, tem uma 

trajetória expressiva e reconhecida no mercado de artes brasileiro. Conta com 

aproximadamente 50 mostras em galerias e eventos importantes, como, por exemplo, 

SPArte Feira de Arte de São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil (DF), Galeria Virgílio 

(SP), Galeria Mariana Moura (PE), Galeria Emma Thomas (SP), Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, etc. Junto com Edith Derdyk, foi artista convidado da I Mostra do 

Programa de Exposições 2014 do Centro Cultural São Paulo (CCSP). O artista utiliza 

apenas seu primeiro nome profissionalmente, em exposições, catálogos e outras 

produções artísticas, e por este motivo ele será referido desta forma neste trabalho. 

Nazareno é também um dos artistas indicados ao Prêmio PIPA de 2015. 

(...), o artista passa a infância e a adolescência em Fortaleza, Ceará. Em 
1987, muda-se para Brasília, onde conclui bacharelado em artes visuais 
pela Universidade de Brasília (UnB), em 1998. Em 1999, participa da 
edição itinerante Vertentes Contemporâneas - Rumos Visuais Itaú, em 
Fortaleza e Recife, Pernambuco. Nos dois anos seguintes, expõe no 
Instituto Itaú Cultural, São Paulo, e no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (MAM/RJ), dentro do mesmo programa. 

Participa, em 2002, da residência Faxinal das Artes, em Faxinal do Céu, 
Paraná. Nesse mesmo ano, é premiado com a obra Para Mim Só Sobrou o 
Berço de Prata (2001), no Salão de Artes Visuais de Brasília. Fixa 
residência em São Paulo em 2003. Publica de maneira independente, no 
ano de 2004, o livro São as Coisas que Você Não Vê que nos Separam. (ITAÚ 
CULTURAL, 2015) 

O trabalho de Nazareno é interdisciplinar por natureza, e não é apenas documentado mas 

compilado no formato de livros, produzidos pelo próprio artista. 
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2.2. Calvino e a visualidade da literatura 

Italo Calvino nasceu em Cuba, mas seus pais, italianos, retornaram à Itália logo após seu 

nascimento, onde passou toda sua vida. É considerado um dos mais importantes 

escritores italianos do século XX. 

Seu pai, Mario Calvino, era agrônomo e botânico e, em 1909, emigrou para o México, onde 

trabalhou no Ministério da Agricultura. Foi anarquista na juventude e socialista na 

maturidade. Sua mãe, Eva Mameli, era também botânica e pacifista. Calvino foi militante 

comunista e participou da resistência italiana ao fascismo durante a Segunda Guerra 

Mundial. Depois, em 1946, foi morar em Turin, onde se doutorou com uma tese sobre 

Joseph Conrad. 

Calvino tornou-se tão importante que, mesmo sendo comunista, era convidado por 

universidades norte-americanas a lecionar e ministrar palestras. Dentre elas, as seis 

conferências postumamente intituladas Seis propostas para o próximo milênio, que foram 

escritas para o evento Charles Eliot Norton Poetry Lectures, de 1985-1986, na 

Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachutsets (EUA). Infelizmente faleceu em 

1985, antes de escrever a última proposta, Consistência. 
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2.3. Carolina e a pesquisa em arte 

Minha “veia” pesquisadora é bem forte: Em 2015 e 2016, cursei simultaneamente o 

Mestrado Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura no Mackenzie, a 

especialização Lato Sensu História da Arte: teoria e crítica na Belas Artes e a 

complementação pedagógica para licenciatura pelo programa R2. Sou bacharel em Artes 

Visuais pela Belas Artes. 

Tenho alguns livros publicados. São eles: 

• Ex libris: George Rembrandt Gütlich. São Paulo: Belas Artes, 2014. ISBN 978-85-

87985-48-4 (coautoria com Leila Rabello); 

• Godô planta. São Paulo: Amarilys, 2013. ISBN 978-85-204-3695-7; 

• Godô joga capoeira. São Paulo: Amarilys, 2013. ISBN 978-85-204-3695-0; 

• Isabel. São Paulo: Cortez, 2011. ISBN 978-85-249-1841-4 (selecionado para o 

“Livros na Sala de Aula” do Estado de São Paulo); 

• Godô cozinha. São Paulo: Amarilys, 2013. ISBN 978-85-204-3694-3; 

• Godô dança. São Paulo: Manole, 2009. ISBN 978-85-204-3103-0 (selecionado para 

o “PNLD 2013 Obras Complementares”). 

Fui editora do Aguarrás (ISSN 1980-7767) e da Next Brasil (ISSN 1679-7922).  

Publiquei meu primeiro artigo ainda muito menina, em 1984, sobre a morte, nos Cadernos 

de Psicanálise, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Minha primeira 

experiência em conselho editorial foi em 1989, com a participação como assistente 

editorial do jornal Outras Palavras, publicado pela Terceira Margem Editora, no Rio de 

Janeiro. Fui também assistente editorial dos livros Intimidade (CDD 809.93353) e Sedução 

(CDD 808.80357), da mesma editora, em anos seguintes. Atualmente integro o conselho 

editorial da Uva Limão Editora. 

No meio do caminho, trabalhei com multimídia no Laboratorium/PUC-RJ e na IBM Brasil, 

numa época anterior à internet gráfica. Depois, migrei para web design. Trabalhei muito 

tempo com design. 

O primeiro livro que ilustrei foi o Vicente, de José Mario Tamas, em 1990. Ilustrar é uma 

atividade que ainda exerço, sem interrupções, desde então. 
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Em 2011 participei de uma exposição coletiva na galeria Garcia, com várias aquarelas de 

grande porte. 

Cheguei a ter um filme nos festivais de Avanca (Portugal) e Anima Mundi de 1998. Depois, 

por motivos pessoais, decidi não trabalhar mais com animação. Hoje em dia só gosto de 

fazer os cenários. 

Fiz a direção de arte da peça infantil Leio porque quero, em cartaz no CCBB-RJ em 2003. 

Entre 2013 e 2014, fui responsável pela seleção, curadoria e montagem da Biblioteca de 

Obras Raras Paulo Antonio Gomes Cardim. Fui também, neste período, curadora da 

exposição Ex libris: George Rembrandt Gütlich, realizada no espaço expositivo do Museu 

Belas Artes (MUBA) e organizada pela biblioteca. 

De 2006 a 2013, mantive uma coluna sobre arte, ilustração e design na revista Wide. 

Desde o final de 2009 tenho ilustrado para o jornal literário Rascunho. Em 2014 comecei 

a colaborar também com críticas para o Rabisco, seu caderno infanto-juvenil. 

Fui segundo lugar na área de humanas no 12° CONIC-SEMESP, em 2013, com o artigo 

Tecnologia da libertação: diálogo entre criador e criatura. No início de 2015, participei do 

I Congresso Internacional de Novas Narrativas, em 2015, com o artigo Web: uma narrativa 

social. No final de 2015, publiquei o capítulo Criatividade e fruição artística na coletânea 

Diversidade cultural e criatividade, organizada pela profa. Regina Giora, em coautoria com 

o prof. Norberto Stori. Em 2016, participei do IX Congresso Mundial em Comunicação e 

Artes (WCCA2016), em Portugal, com o artigo Nazareno Rodrigues: o vazio desenhado, em 

coautoria com o prof. Marcos Rizolli. Em 2016, participei do Congresso Internacional em 

Artes, Novas Tecnologias e Comunicação (Ciantec’16), com o artigo Videogames: o vazio 

como narrativa de terror. 

Atualmente integro o conselho editorial da Uva Limão Editora, além de continuar como 

pesquisadora, artista e escritora. 

Isso dito, parece-me seguro que eu possa me apresentar como artista-pesquisadora. 
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2.4. A pesquisa 

São objeto desta pesquisa os livros São as coisas que você não vê que nos separam (2004), 

Num lugar não longe de você (2013) e Uma vez de olhos abertos, abra-os novamente (2015). 

O recorte escolhido exclui, além dos vídeos produzidos pelo artista, a parte sonora da obra 

tridimensional Enquanto eu te espero (2002-2003), mencionada no livro São as coisas que 

você não vê que nos separam (2004).  

O foco de interesse da pesquisa é a intersecção das linguagens utilizadas pelo artista, sua 

valoração dentro de sua obra e as relações decorrentes de sua soma. No caso dessa 

pesquisa, a hipótese principal é que, ao reunir as linguagens verbal, tridimensional e 

gráfica, a soma assume o papel de uma linguagem visual, ainda que detentora de narrativa 

verbal. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com uma busca no banco de dados de teses da USP2, do Scielo3 e da Unicamp4, 

o objeto de estudo parece ser inédito. Em um primeiro contato com o artista para a 

realização da entrevista de 15 de julho de 2015, ele afirmou também desconhecer 

qualquer estudo formal já realizado a respeito de seu trabalho. Não há, portanto, 

referencial teórico direto a respeito do artista Nazareno. 

Naturalmente, a análise crítica e poética de um artista contemporâneo necessita de 

referenciais nas áreas de história da arte, semiótica e filosofia. Em história da arte, a linha 

adotada é a de Arnold Hauser e Ernst Gombrich. Em semiótica, a de Lucia Santaella e 

Marcos Rizolli. Em filosofia, Vilém Flusser.  

  

                                                        
2 Busca disponível em 

<http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=159&lang=en&id=27131&pro
g=27001&exp=0&filtro=nazareno>. Acesso 31 MAI 2015. 

3 Busca disponível em 
<http://search.scielo.org/?output=site&lang=pt&from=0&sort=&format=abstract&count=20&fb=&page
=1&filter[ac][]=Human+Sciences&q=nazareno&index=ab&where=SCL&search_form_submit=Pesquisar>
. Acesso 31 MAI 2015. 

4 Busca disponível em <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/cgi-
bin/search.cgi?q=nazareno&wf=00000000400000000&m=all&topico=-
1&ps=500&fmt=long&fl=m&uid=0&lg=pt_BR>. Acesso 31 MAI 2015 (a ferramenta de busca não filtra 
por área de conhecimento, então esta busca retorna alguns resultados relacionados à cidade de 
Nazareno, em MG) 
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3.1. Considerações sobre linhas de pensamento  

Umberto Eco, em Apocalípticos e integrados, delimitou as linhas de pensamento pós-

guerra, principalmente no que diz respeito aos meios de comunicação em massa. Temos 

a necessidade, entretanto, de definir as linhas de pensamento adotadas não apenas neste 

aspecto mas em todos abordados em nossos escritos, tanto em nome da coerência quanto 

de uma honesta clareza. Sou “herdeira” de Lucia Santaella, Marcos Rizolli5 e Vilém Flusser, 

tendo sido fundamentais as seguintes obras referenciais: 

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. 
Org. Rafael Cardoso. Trad. Raque Abi-Sâmara. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

RIZOLLI, Marcos. Artista, cultura, linguagem. Campinas: Akademika, 2005. 

SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal. São 
Paulo: Iluminuras, 2001. 

O motivo de escolha de Nazareno como tema motriz desta dissertação foi porque o vejo 

como um artista ao mesmo tempo literário e visual. 

Considerando como plataforma de pensamento a minha formação em artes visuais, minha 

aproximação poética é, necessariamente, visual. Tenho, também, em minha produção 

intelectual, a constante aproximação das linguagens verbal e visual. Como exemplo cito 5 

livros infantis em que sou tanto autora como ilustradora, diversos artigos e um extenso 

trabalho imagético6. A ideia de uma literalidade na linguagem visual e da leitura imagética 

na literatura é uma constante em minhas pesquisas. Este foi, sem dúvida, um fator de 

aproximação com Nazareno. 

Italo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio,  entende a literatura como uma 

soma de linguagens, tanto poética quanto visual.  

No campo material, percebo em Nazareno e busco em minha produção uma consistência 

tanto na fisicalidade quanto na poética, como eixo criativo. De forma a fechar um ciclo 

                                                        
5 Estou, portanto, na “linhagem” dos integrados, se considerarmos a divisão do Umberto Eco como 

principal dicotomia neste caso. 

6 Currículo Lattes disponível em <http://lattes.cnpq.br/2063613822479669>. 
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‘Calvino’, é a consistência que gera a leveza, a rapidez, a exatidão, a visibilidade e a 

multiplicidade e, ao mesmo tempo, são esses cinco aspectos que sustentam a consistência.  

Ao notar a minha identificação poética com a sua organização estrutural, optei por adotá-

la em minha pesquisa em um diálogo direto com Calvino, dividindo-a em Leveza, Rapidez, 

Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade e Consistência. Sendo esta última – Consistência – 

uma proposta completamente autônoma, posto que infelizmente Italo Calvino faleceu 

antes de escrevê-la e dela só conhecemos sua intenção, sob a forma de título.  

Calvino fala sobre literatura. Entretanto, acredito que todas as análises em Seis propostas 

para o próximo milênio podem ser extrapoladas e ampliadas para todas as linguagens. 

Ao pensar a obra de Nazareno, revejo a minha. Aproximo-me da sua utilização de várias 

linguagens, de seu rigor técnico, de sua preocupação com as dimensões físicas de sua obra 

(evitando, por exemplo, que sejam maiores do que pede a obra para atender uma 

demanda de mercado), de sua solidão e, confesso, de sua inocência. Afasto-me, entretanto, 

de sua delicadeza de traço, de seu comedimento e moderação no uso de cores, da memória 

como elemento fundamental de criação e, com certeza, de sua polidez. 

Nazareno, Calvino e eu temos, portanto, uma ligação através da mistura de linguagens. A 

visualidade na literatura de Calvino é a expressão verbal da obra visual que tanto 

Nazareno quanto eu produzimos. 

Consistência, portanto, será uma proposta poética, contando com um texto introdutório e 

um portfolio, em diálogo com – e, de uma certa maneira, em resposta a –  a série Valentes, 

de 2009, meu primeiro contato e obra de aproximação com o artista Nazareno. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS   

São objeto desta pesquisa os livros São as coisas que você não vê que nos separam (2004), 

Num lugar não longe de você (2013) e Uma vez de olhos abertos, abra-os novamente (2015). 

Com o objetivo de primar pela clareza, defino: 

 O quê: Livros de artista. 

 Quem: o artista brasileiro contemporâneo Nazareno. 

 Como: Pesquisa crítica a partir da análise de materiais e entrevista, somada à 

pesquisa poética com produção de portfolio em diálogo. 

A estratégia de pesquisa utiliza a metodologia de pesquisa em arte, análise dos materiais 

e entrevista, bem como revisão bibliográfica e análise de três livros de artista de 

Nazareno. 

4.1. Metodologia 

4.1.1. Análise quantitativa 

Considerando que 

A racionalidade lógica funda-se em mecanismos próximos da 
racionalidade científica, de caráter explicativo, inteligível, distinguível, 
definível e passível de esquematização. Todas as manifestações artísticas 
possuem caráter lógico que, embora não exclusivo, se constitui em 
evidentes formas de arranjamento e ordenação consciente e racional. 
(ZAMBONI, 2012, p. 9) 

A primeira análise dos livros de Nazareno foi quantitativa. Foram catalogados todos os 

elementos de cada página dos 3 livros, considerando descrição, cor ou aspecto dominante, 

classe semiótica, título quando disponível, linguagem artística e com qual ou quais das 

seis propostas de Calvino aquela obra se relaciona. 

Inicialmente foi feita uma catalogação dos elementos visuais dentro do recorte escolhido. 

Essa catalogação gerou 1740 itens de informação primária7, compilados inicialmente em 

gráficos simples. O trabalho de catalogação consta, na íntegra, nos ANEXOS I a III.  

                                                        
7 Informação primária é aquela que ainda não foi relacionada com outras ou interpretada. 
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Figura  1. Gráfico de linguagens 

 

 

Figura  2. Gráfico de linguagens (barras) 
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4.1.2. Mapas visuais 

A partir da catalogação, foram testados os seguintes softwares de visualização de dados e 

criação de mapas relacionais visuais: 

 D3: Data-Driven Documents8 

 Gephi9 

 GraphThing10 

 Graphviz11 

 Neo4j12 

 Sci2 Tool: A Tool for Science of Science Research and Practice13 

 Tableau Public14 

O software escolhido para essa metodologia foi o Gephi, por causa da facilidade de uso e 

amplitude de aplicações. 

                                                        
8 O software open source D3 pode ser encontrado em: <https://d3js.org/>. Acesso em 02 set. 2016. 

9 O software open source Gephi pode ser encontrado em: <https://gephi.org/>. Acesso em 02 set. 2016.  A 
versão utilizada foi a 0.9.1. 

10 O software open source GraphThing pode ser encontrado em: <http://graph.seul.org/>. Acesso em 02 
set. 2016. A versão utilizada foi a 1.3.1. 

11 O software gratuito Graphviz pode ser encontrado em: <http://www.graphviz.org/>. Acesso em 02 set. 
2016. A versão utilizada foi a 2.38 

12 O software gratuito Neo4j pode ser encontrado em: <https://neo4j.com/>. Acesso em 02 set. 2016. A 
versão utilizada foi a Community Edition. 

13 O software open source Sci2 pode ser encontrado em: <https://sci2.cns.iu.edu/>. Acesso em 02 set. 
2016. A versão utilizada foi a 1.2b. 

14 O software comercial Tableau pode ser encontrado em: <http://www.tableau.com/>. Acesso em 02 set. 
2016. A versão utilizada foi a 10.0, de avaliação. 
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Figura  3. Tela de trabalho do software open source Gephi (área de trabalho). 

 

 

Figura  4. Tela de trabalho do software open source Gephi (tabulação de dados). 
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Figura  5. Tela de trabalho do software open source Gephi (configuração dos labels). 

 

 

Figura  6. Tela de trabalho do software open source Gephi (configuração dos nós). 
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Figura  7. Tela de trabalho do software open source Gephi (configuração das arestas). 

 

Seguem alguns dos mapas visuais utilizando o Gephi. 
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Figura  8. Mapa visual: relação entre Nazareno, Calvino e Carolina  
considerando elemento visual dominante. 
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Figura  9. Mapa visual: Obras de Nazareno, separadas pelo título dos livros,  
em relação aos capítulos de Calvino. 
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Figura  10. Mapa visual: relação entre Nazareno, Calvino e Carolina, 
 considerando os capítulos de Calvino e elemento visual dominante. 



29 
 

 

Figura  11. Mapa visual: Relacionamentos entre os elementos visuais dominantes  
nas obras selecionadas de Nazareno. 
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Figura  12. Mapa visual: Relação das obras em  
São as coisas que você não vê que nos separam (2004)  

e os capítulos de Calvino. 
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Figura  13. Mapa visual: Relação das obras em  
Num lugar não longe de você (2013) e os capítulos de Calvino. 
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Figura  14. Mapa visual: Relação das obras em  
Uma vez de olhos abertos, abra-os novamente (2015) e os capítulos de Calvino. 
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Figura  15. Mapa visual: Relação das obras nos 3 livros selecionados de Nazareno 
 e os capítulos de Calvino. 
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Figura  16. Mapa visual: Relação das obras de Carolina com Calvino e com os autores referentes às obras 
citadas por Calvino, que compõe os títulos da série Moinhos de Vento. 



35 
 

 

Figura  17. Mapa visual: Relação das obras de Carolina com as seis propostas de Calvino 
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Figura  18. Mapa visual: Relação das obras de Carolina com as seis propostas  
de Calvino e principais características plásticas 

 

Os mapas visuais são importantes para a compreensão do grau, intensidade e ocorrência 

da mistura de linguagens e suas inter-relações. 
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4.1.2. Análise qualitativa 

Nazareno gentilmente concedeu uma entrevista exclusiva (vide Anexo IV: Entrevista em 

15 de julho de 2015 com Nazareno Rodrigues), fornecendo chaves imprescindíveis de 

compreensão de sua obra.  

As informações colhidas na entrevista, somadas à análise dos mapas visuais, direcionaram 

a pesquisa para a pesquisa em arte, considerando o referencial teórico metodológico de 

ZAMBONI (2012): 

Pode-se dizer, de uma maneira ampla, que pesquisa em arte é qualquer 
pesquisa que se desenvolva no campo das artes. (...) Em sentido 
abrangente, portanto, existe a pesquisa do teórico da arte, do 
investigador em arte-educação, do restaurador, do historiador da arte, do 
investigador que trabalha com materiais artísticos, do museólogo, enfim, 
de qualquer pesquisador que se ocupe da arte. 

Usarei a expressão pesquisa em arte para referir-me ao trabalho de 
pesquisa em criação artística, empreendido por artistas que objetivam 
como produto final a obra de arte. Portanto, só tratarei neste trabalho da 
pesquisa realizada pelos artistas, ou seja, quando o artista também se 
assume como pesquisador e busca, com essa dupla face, obter trabalhos 
artísticos como resultado de suas pesquisas. (ZAMBONI, 2012, p. 5-6) 

A análise dos dados deixa claro que há um equilíbrio na obra de Nazareno, tanto em 

relação às linguagens artísticas preferenciais quanto às classes semióticas. As relações 

com Calvino são bem diversas, mas também é possível perceber uma inclinação maior na 

direção de Visibilidade, Multiplicidade e Consistência. 
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4.1.3. Interpretação poética dos dados 

No sentido de compreender a obra de Nazareno e de repensar a minha, repeti a 

metodologia aplicada à minha obra. O equilíbrio nas linguagens e nas classes semióticas é 

igualmente perceptível mas, curiosamente, a relação com Calvino acontece mais nas 

propostas de Leveza, Rapidez e Exatidão. Tornou-se notória a aproximação poética com 

Nazareno e com Calvino pelo viés da complementariedade. 

A partir desta reflexão, comecei, então, a elaboração do portfolio em diálogo com a obra 

Valentes (2009) de Nazareno. A pesquisa inicialmente não incluiria essa produção e se 

restringiria ao campo teórico-crítico. Entretanto, tornou-se uma condição sine qua non 

para a compreensão mais ampla da obra e da sensibilidade de Nazareno. 

Vou empregar o termo pesquisa em arte para designar exclusivamente as 
pesquisas relacionadas à criação artística, que se desenvolvem visando 
como resultante final a produção de uma obra de arte, e que são 
empreendidas, portanto, por um artista. (ZAMBONI, 2012, p. 6-7) 

A pesquisa, então – e só então – tornou-se verdadeiramente uma pesquisa em arte. 
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5. RESULTADOS 

Este trabalho propõe-se a uma análise qualitativa, mas fez-se necessária uma aferição 

quantitativa para que fosse possível afirmar que, para o artista, as linguagens gráficas 

(desenho), verbal (texto) e tridimensional se equiparam em termos de importância e 

incidência (vide ANEXO IV: Gráfico de linguagens), seguidas de perto pela fotografia. 

Para análise semiótica, a pesquisa partiu do referencial peirceano mas, como Charles 

Peirce (1839-1914) faleceu antes da sedimentação da utilização artística da fotografia, 

foram adotados preferencialmente os referenciais de Vilém Flusser (1920-1991). 

Considerando a análise dos mapas visuais e da tabulação dos dados pesquisados, esta 

pesquisa tratará doravante, portanto, como fato conhecido que o artista Nazareno 

considera em igual importância as linguagens citadas. 

A pesquisa incluiu também uma revisão da minha própria obra que teve, como resultado, 

a mostra Moinhos de vento, exposta no Epicentro Cultural (SP), entre 14 de outubro e 4 de 

novembro de 2016. A reflexão a respeito dessa série, as fotografias das obras e o catálogo 

da exposição encontram-se no capítulo 7. Consistência inconstante.  

 

  



40 
 

6. NAZARENO: SEIS APROXIMAÇÕES POÉTICAS 

6.1. Leveza 

Calvino procura um símbolo para o milênio: 

Se quisesse escolher um símbolo votivo para saudar o novo milênio, 
escolheria este: o salto ágil e imprevisto do poeta-filósofo que sobreleva 
o peso do mundo, demonstrando que sua gravidade detém o segredo da 
leveza, enquanto aquela que muitos julgam ser a vitalidade dos tempos, 
estrepitante e agressiva, espezinhadora e estrondosa, pertence ao reino 
da morte, como um cemitério de automóveis enferrujados (CALVINO, 
1990, p. 24) 

Não podemos esquecer, entretanto, que qualquer que seja o signo adotado, a 

interpretação de seu objeto (considerando a tríade peirceana objeto-signo-

interpretante15) é, necessariamente, dependente do repertório do fruidor. 

No Brasil, o primeiro exemplo que temos disso foi quando os nativos subiram a bordo da 

caravela de Cabral, em abril de 1500. Pedro Álvares Cabral colocou sua melhor roupa e 

todos os adornos a que seu posto de capitão-mor tinha direito e, no entanto, os índios não 

conseguiram diferenciá-lo dos demais homens brancos a bordo, em uma das melhores 

comprovações que conheço de que a compreensão de um signo é sempre posterior à sua 

contextualização. Nós sempre reconhecemos um símbolo, nós nunca conhecemos um 

símbolo. 

6.1.1. A questão da titulação 

Anne Cauquelin aponta a importância da linguagem na arte contemporânea, pós-

Duchamp: “Expor um objeto é intitulá-lo.” (CAUQUELIN, 2005, p. 101) O título é parte da 

designação da obra e, por ser leve, no sentido de ser um signo impalpável, a autora o 

considera uma cor. Ou seja, é parte constituinte da obra. Se o título, que se posiciona no 

espaço expositivo como um apêndice à obra, é seu constituinte indissociável, é inegável 

que o texto integrado diretamente à obra também o é. A questão que se coloca é como. E 

                                                        
15 “Um signo (ou representamen) para Peirce é aquilo que, sob certo aspecto, representa alguma coisa para 
alguém. Dirigindo-se a essa pessoa, esse primeiro signo criará na mente (ou semiose) dessa pessoa um 
signo equivalente a si mesmo ou, eventualmente, um signo mais desenvolvido. Este segundo signo criado 
na mente do receptor recebe a designação de interpretante (que não é o intérprete!), e a coisa 
representada recebe o nome de objeto. Signo, Interpretante e Objeto constituem o que é chamado de 
representação triádica do signo.” (SAMPAIO, 2012) 
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esse ‘como’ depende não apenas de quem intitula mas também de quem o lê. O self de 

todos os envolvidos integra-se nesta equação: 

Mas a resposta que mais me agradaria dar é outra: quem nos dera fosse 
possível uma obra concebida fora do self, uma obra que nos permitisse 
sair da perspectiva limitada do eu individual, não só para entrar em 
outros eus semelhantes ao nosso, mas para fazer falar o que não tem 
palavra, o pássaro que pousa no beiral, a árvore na primavera e no 
outono, a pedra, o cimento, o plástico... (CALVINO, 1990, p. 138) 

Diante de tantos selfs, como é possível a fruição ou compreensão? Primeiro, precisamos 

estabelecer o sentido de código, da compreensão do humano. Segundo Flusser: 

A comunicação humana é um processo artificial. Baseia-se em artifícios, 
descobertas, ferramentas e instrumentos, a saber, em símbolos 
organizados em códigos. Os homens comunicam-se uns com os outros de 
uma maneira não “natural”: na fala não são produzidos sons naturais, 
como, por exemplo, no canto dos pássaros, e a escrita não é um gesto 
natural como a dança das abelhas. Por isso a teoria da comunicação não é 
uma ciência natural, mas pertence àquelas disciplinas relacionadas com 
os aspectos não naturais do homem, que já foram conhecidas como 
“ciências do espírito” (Geisteswissenschaften). A denominação americana 
“humanities” expressa melhor a condição dessas disciplinas. Ela indica na 
verdade que o homem é um animal não natural. (FLUSSER, 2013, p. 89) 

Toda produção humana é, portanto, codificada. Entretanto, existem alguns 

denominadores comuns que permeiam a nossa constituição, salvo, naturalmente, alguma 

deficiência. Cito como exemplo uma música instrumental que independe de idioma para 

ser compreendida como som. Naturalmente, existirão diferenças culturais em sua fruição, 

mas a percepção da linguagem como sonora é indiscutível. 

O mesmo não acontece com a linguagem verbal. Dependemos do domínio do letramento 

e do idioma para compreendermos seu significado. Por ser um signo simbólico, não 

indicial ou icônico e, portanto, arbitrário, a palavra não possui contiguidade com seu 

significado. Não é incomum, por exemplo, percebermos um alfabeto estranho a nós como 

um desenho gráfico e não como escrita. Nazareno não fornece esta contiguidade. 

Nazareno opera principalmente na terceiridade e, em relação ao interpretante, no 

símbolo. 

As denominações que as categorias receberam foram várias, visto que 
elas assumem naturezas diferenciadas, dependendo do campo ou 
fenômeno em que tomam corpo. Apesar da variabilidade material de cada 
fenômeno específico, contudo, o substrato lógico-formal das categorias se 
mantém sempre. Daí Peirce ter finalmente fixado para elas a 



42 
 

denominação logicamente mais pura de “primeiridade, secundidade e 
terceiridade”. O primeiro está aliado às idéias de acaso, indeterminação, 
frescor, originalidade, espontaneidade, potencialidade, qualidade, 
presentidade, imediaticidade, mônada… O segundo às idéias de força 
bruta, ação-reação, conflito, aqui e agora, esforço e resistência, díada… O 
terceiro está ligado às idéias de generalidade, continuidade, 
crescimento, representação, mediação, tríada…  (SANTAELLA, 2012, 
p. 8, grifo nosso) 

 

 

Figura  19. Nazareno. Como eu fiz para chegar até você (2002). EMMA THOMAS (2015). 

 

A Figura  19 demonstra claramente a utilização do texto inserido na obra e sua repetição 

no título. O título é parte da designação da obra e, por ser leve, no sentido de ser um signo 

impalpável, assume um valor de cor (CAUQUELIN, 2005, passim). Ou seja, é parte 

constituinte da obra e, ao ser incluído na obra per se, mesmo sendo dependente de idioma, 

torna-se um elemento pertencente à linguagem visual. “Expor um objeto é intitulá-lo. [...] 
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a arte não é mais retiniana, é não-óptica, então deve utilizar outro suporte.” (Idem, pp. 101-

102)  

Nazareno sabe disso. Suas obras utilizam a imagem e a escrita de maneira complementar. 

Tanto pelas referências biográficas quanto as de história da arte, alguns objetos podem 

não ser de reconhecimento óbvio para alguns, mas seu signo será. Nazareno aproxima-se 

afetivamente de seu fruidor através dos signos de fácil acesso e distancia-se com leveza 

ao não explicar o que pode parecer óbvio para outros. 
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6.2. Rapidez 

6.2.1. Memória 

Pode parecer estranho à primeira vista abordar a questão da memória, posto que 

Nazareno explicita o não-limite entre a ficção e a não-ficção. Ou seja, não há distinção 

entre os diferentes níveis de ficcionalização. Entretanto, por apropriar-se de objetos 

infantis ready-made, Nazareno inclui não apenas a sua memória – ficcionalizada ou não, 

não importa – como convida o fruidor a compartilhar a sua, ao interpretar/fruir a obra a 

partir do lugar que aquele objeto habita em sua memória.  

Talvez mais estranho ainda seja falar de memória sob o pensamento da Rapidez de 

Calvino. Se pensarmos a memória e a imaginação como a presença do ausente (Ricoeur, 

2007), não apenas não importa se a memória é ficcionalizada ou não, como também não 

importa o momento em que acontece – se no passado, no presente ou no futuro – porque, 

considerando que a presentificação do ausente (passado e futuro) acontece, 

necessariamente, no presente, há apenas o presente. Há, portanto, apenas o instante, o 

instante rápido. 

Certamente, dissemos e repetimos que a imaginação e a memória tinham 
como traço comum a presença do ausente, e como traço diferencial, de 
um lado, a suspensão de toda posição de realidade e a visão de um irreal, 
do outro, a posição de um real anterior. E, no entanto, nossas análises 
mais difíceis vão ser dedicadas a restabelecer as linhas da transferência 
de uma problemática sobre a outra. Que necessidade faz que, depois de 
ter separado a imaginação e a memória, seja preciso associá-las de 
maneira diferente da que presidiu à sua dissociação? (RICOEUR, 2007, p. 
61) 

Ou, ainda: 

Como causa primeira da fragilidade da identidade é preciso mencionar 
sua relação difícil com o tempo; dificuldade primária que, precisamente, 
justifica o recurso à memória, enquanto componente temporal da 
identidade, juntamente com a avaliação do presente e a projeção do 
futuro. Ora, a relação com o tempo cria dificuldades em razão do caráter 
ambíguo da noção do mesmo, implícita na do idêntico. (RICOEUR, 2007, 
p. 94) 

Nazareno inclui o elemento disparador de memória como coisa em si. E, como fenômeno, 

a obra acontece com e no fruidor. Ou seja, a obra de Nazareno reside na memória 
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compartilhada que, por sua vez, é de entendimento imediato (justamente por ser 

compartilhada). 

Halbwachs em A memória coletiva, sustenta que a memória não é questão 
estritamente individual, mas que existe uma memória compartilhada, 
memória grupal e coletiva, que perpassa os grupos e que nada tem a ver 
com a história lida em livros e aprendida nas escolas, totalmente 
desvinculada da vida concreta dos grupos humanos. A história, para 
Halbwachs, começa onde acaba a tradição, onde morre a memória 
coletiva. (DOUEK, 2003, p. 15) 

Há, portanto, algo de resistência cultural na obra de Nazareno, ao manter-se presente na 

narrativa viva e não na história. 

Só a partir de um encontro fortuito com um objeto do passado e com a 
sensação que ele nos despertou e nos desperta hoje é que a memória 
involuntária é capaz de ressuscitar o passado, de fazê-lo reviver hoje. Esse 
passado que estava morto: “Tudo aquilo de fato estava morto para mim” 
ressuscita, despertado por sutis sensações, situações comuns e triviais. 
Na memória involuntária, são os pequenos detalhes que fazem reviver o 
passado em nós: “Um sabor, um odor, um barulho (são) testemunhas 
tenazes de um passado que se poderia crer morto”.16 Como diz Proust, 
tudo morre, apenas sobram esses pequenos detalhes, pequenas gotas 
quase impalpáveis que sustentam o imenso edifício do souvenir: (DOUEK, 
2003, p. 101) 

Mas, quando nada subsiste de um passado antigo, depois da morte 
dos seres, depois da destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, o 
aroma e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, 
chamando-se, ouvindo, esperando, sobre a ruína de tudo o mais, 
levando sem se submeterem, sobre suas gotículas quase 
impalpáveis, o imenso edifício das recordações.17 (PROUST apud 
DOUEK, 2003, p. 101, vide nota) 

Há, ainda a questão do que é ou não o presente. Ou seja, que diferença faz se a memória 

pertence ou não a um passado? Na obra de Nazareno a fronteira de onde termina a 

memória e começa o presente se turva, sobrepondo um sobre o outro, de forma que a obra 

assume um papel de “memória materializada”. O presente, portanto, não é o ideal, mas o 

real: 

O que é, para mim, o momento presente? É próprio do tempo decorrer; o 
tempo já decorrido é o passado, e chamamos presente o instante em que 

                                                        
16 D. Huisman e A. Vergez. Nouveau précis de philosophie, p. 30. 

17 M. Proust. No caminho de Swann, 57-58. Em francês: “Mais quand d’un passé ancien rien ne subsiste, 
après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus fréles mais plus vivaces, plus 
immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des 
âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur 
gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir” (p. 145). Apud DOUEK, 2003, p. 101. 
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ele decorre. Mas não se trata aqui de um instante matemático. Certamente 
há um presente ideal, puramente concebido, limite indivisível que 
separaria o passado do futuro. Mas o presente real, concreto, vivido, 
aquele a que me refiro quando falo de minha percepção presente, este 
ocupa necessariamente uma duração. Onde portanto se situa essa 
duração? Estará aquém e além ao mesmo tempo, e o que chamo “meu 
presente” estende-se ao mesmo tempo sobre meu passado e sobre meu 
futuro. (BERGSON, 2010, p. 161) 

Em entrevista que Nazareno gentilmente me concedeu (Anexo IV: Entrevista em 15 de 

julho de 2015 com Nazareno Rodrigues), ele diz que acredita que “arte trabalha 

claramente com ativação de sentidos”. É esta ativação dos sentidos, que trabalha no 

interstício entre a obra e o fruidor, que resgata a memória involuntária e presentifica 

nossa história.  

Conceitos como o Inconsciente visitam a literatura, a filosofia e o 
imaginário popular. As idéias de uma época estão no ar, habitam o 
interstício das relações, necessitam que alguém lhes dê forma, lhes insufle 
a vida. Assim foi com Freud. (NOSEK, 2007, p. 121) 

6.2.2. Infância 

As questões da infância são importantes para Nazareno e estão intimamente relacionadas 

com as miniaturas e com as proporções das obras. A miniatura, além de ser objeto que 

remete à infância per se, altera a perspectiva do fruidor, porque o nosso natural é achar 

que o pequeno está longe.  

E eu tenho muito interesse em colocar esse adulto de novo na perspectiva 
infantil ao ver um trabalho meu. Tanto que é por isso que eu trabalho com 
muitas coisas que são próximas de linguagem de brinquedo ou a própria 
escala mesmo, miniaturizando os elementos tridimensionais. (Anexo IV: 
Entrevista em 15 de julho de 2015 com Nazareno Rodrigues) 

A infância é matéria-prima e narrativa em Nazareno, ou seja, é origem e destino. 

A lembrança, alternadamente encontrada e buscada, situa-se, assim, no 
cruzamento de uma semântica com uma pragmática. Lembrar-se é ter 
uma lembrança ou ir em busca de uma lembrança. (RICOEUR, 2007, p. 24) 

Nazareno, portanto, coloca em cheque não apenas a perspectiva pequeno-longe mas 

também o tempo passado-memória. Ele presentifica o passado e aproxima o longe. 

Nazareno se e nos coloca no mesmo patamar, no mesmo ponto afetivo, onde a fruição 

acontece. Nesse momento, então, tendo ou não como elementos do seu passado, o fruidor 

se identifica. 
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A identidade está, nessa medida, a serviço da não identidade; mas sem tal 
identidade, nenhuma não identidade pode ser atingida. Reconhecer 
alguém como um sujeito é colocar a ele ou ela no mesmo plano 
hierárquico que a si mesmo, e reconhecer sua alteridade e autonomia. 
(EAGLETON, 1993, p. 299) 

O fruidor se identifica com Nazareno – faz o vínculo afetivo com a obra – não 

necessariamente pelo que vê, mas principalmente pela alteridade de sua narrativa. 
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6.3. Exatidão 

6.3.1. Materiais nobres 

Os tridimensionais de Nazareno são por vezes ready-mades mas, em outras, são também 

feitos pelo artista com materiais nobres e primazia técnica. 

A utilização destes materiais parece possuir uma camada interpretativa que diz respeito 

ao mercado da arte. É um statement, uma declaração. Talvez até mesmo um protesto. 

Em entrevista, Nazareno narra um desconforto com o padrão mercadológico. Espera-se 

(e, portanto, vende-se) algo que não necessariamente é aquilo que melhor atende ao 

anseio artístico/poético. Nazareno tocou brevemente no assunto ao falar das miniaturas: 

N: Mas o interesse que eu tenho em fazer essas coisas muito pequenas 
vem de diferentes correntes. Primeiro quando eu estudei artes, nos anos 
noventa. E lá nesse período eu peguei todo um grupo de professores 
oriundos da Geração Oitenta. E na Geração Oitenta você tinha primeiro 
uma mídia muito forte, que era a pintura. Uma mídia muito determinante, 
não só no Brasil mas outras cidades do mundo. Você ainda tinha toda uma 
situação pós pop-art norte-americana, onde as coisas eram gigantescas, 
enormes. Então se tinha uma tela, essa tela tinha que ter três e meio por 
dois e meio. Eu me lembro às vezes os professores diziam “Não! Vocês 
têm que pintar coisas gigantes, têm que entrar, era quase uma coisa 
assim, ah soltar o corpo...” 

C: Ampliar o gesto, essas coisas  

N: Essas coisas  

N: E eu achava muito engraçado. Respeitava, mas não era aquilo que me 
interessava, e também, por outro lado, também não me interessava 
aquele mundo tão pequenininho, tão coisinhas, aquelas coisinhas tão 
miudinhas como era por exemplo o mundo das gravuras. A gente vê 
gravuras muito, muito, muito pequenas. Eu achava que as coisas 
deveriam ser diferentes sabe? (Anexo IV: Entrevista em 15 de julho de 
2015 com Nazareno Rodrigues) 

Em um mundo ideal, a obra de arte atenderia exclusivamente ao anseio do artista e à 

apreciação do fruidor, mas sabemos que não é assim. Ao utilizar materiais nobres, 

Nazareno se coloca nesse mercado de uma forma gentil, como lhe é peculiar, mas sem 

concessões. 
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6.3.2. Rigor técnico 

Nazareno contou em entrevista (Anexo IV: Entrevista em 15 de julho de 2015 com 

Nazareno Rodrigues) que o fato de sua mãe desenhar as próprias joias e eles 

frequentarem muitas ourivesarias influenciou no desenvolvimento de seu rigor técnico. 

Perder um grama de ouro é muito diferente de perder um grama de argila, por exemplo. 

Entretanto, a meticulosidade de Nazareno perdura não apenas nos tridimensionais mas 

também nos trabalhos gráficos.  

6.3.3. Referências à História da Arte 

Apenas para citar algumas das referências à história da arte na obra de Nazareno: O texto 

manuscrito na página 105 de São as coisas que você não vê que nos separam (2004) é uma 

citação de Frida Kahlo. O tridimensional Sem palavras (2012) é uma citação da 

performance A artista está presente (2010), de Marina Abramović. 

Às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tenha atingido a 
humanidade inteira em sua faculdade mais característica, ou seja, no uso 
da palavra, consistindo essa peste da linguagem numa perda de força 
cognoscitiva e de imediaticidade, como um automatismo que tendesse a 
nivelar a expressão em fórmulas mais genéricas, anônimas, abstratas, a 
diluir os significados, a embotar os pontos expressivos, a extinguir toda 
centelha que crepite no encontro das palavras com novas circunstâncias.  

(...) Gostaria de acrescentar não ser apenas a linguagem que me parece 
atingida por essa pestilência. As imagens, por exemplo, também o foram. 
Vivemos sob uma chuva ininterrupta de imagens; os media todo-
poderosos não fazem outra coisa senão tasmagoria de jogos de espelhos 
- imagens que em grande parte são destituídas da necessidade interna 
que deveria caracterizar toda imagem, como forma e como significado, 
como força de impor-se à atenção, como riqueza de significados possíveis. 
Grande parte dessa nuvem de imagens se dissolve imediatamente, como 
os sonhos que não deixam traços na memória; o que não se dissolve é uma 
sensação de estranheza e mal-estar. 

Mas talvez a inconsistência não esteja somente na linguagem e nas 
imagens: está no próprio mundo. O vírus ataca a vida das pessoas e a 
história das nações, torna todas as histórias informes, fortuitas, confusas, 
sem princípio nem fim. Meu mal-estar advém da perda de forma que 
constato na vida, à qual procuro opor a única defesa que consigo 
imaginar: uma idéia da literatura. (CALVINO, 1990, pp. 72-73) 

O tridimensional Ilusões (1999) é uma clara referência a Piero Manzoni. 
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Figura  20. Ilusões (1999), de Nazareno. (MUVI, 2016) 

 

 

Figura  21. La Merda d'artista, de Piero Manzoni (1961). (MANZONI, 2016). 

 

A fruição em Nazareno, entretanto, pode prescindir do conhecimento prévio da citação 

que faz – quando faz – e, portanto, é uma camada de significação e uma possibilidade de 

leitura, mas não a única. 
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6.4. Visibilidade 

6.4.1. Vazio e silêncio 

O vazio na obra de arte, especialmente em Nazareno, é repleto de significados. 

Considerando a ausência personificada do humano na série de desenhos a nanquim 

intitulada Valentes, de 2009, há uma relação entre o vazio e o silêncio que se dá através 

da narrativa, da linguagem. Em seu press release, reproduzido em diversos periódicos 

generalistas, a descrição desta série é: “diversos desenhos de antigos uniformes militares se 

mostram vigilantes, como a emitir um aviso a ser lido em silêncio”. 

O silêncio, em Nazareno, é segurança e risco, aproximação e afastamento. 

6.4.2. Valentes (2009) 

 

Figura  22. Nazareno.  Valentes, 2009. Fonte: Álbum de fotografias do artista no Facebook. 

 

Se pensarmos pelo conceito de algo ser o significante de outro, é possível pensar em 

Nazareno como dadaísta. Seus uniformes mostram mais a ausência do que a presença. O 

vazio é o significado, que vai além da materialidade e do visível. Está neste lugar, o da não-
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imagem, a desestabilização do fruidor, a sua experiência estética (não no sentido 

kantiano, mas no de Baumgarten, como oposto à anestesia). 

Nazareno escreve frases junto aos desenhos que, assim como a imagem, nos levam ao 

afastamento e à aproximação (exemplo: “tal qual os fanáticos que pensam ter Deus do seu 

lado”). A escrita possui um tempo de leitura diferente da imagem, mais lento. Seu 

posicionamento lado a lado com a imagem, neste contexto, transforma o tempo de fruição 

da imagem. Calvino traça a relação entre estes processos: 

Podemos distinguir dois tipos de processos imaginativos: o que parte da 
palavra para chegar à imagem visiva e o que parte da imagem visiva para 
chegar à expressão verbal. O primeiro processo é o que ocorre 
normalmente na leitura: lemos por exemplo uma cena de romance ou a 
reportagem de um acontecimento num jornal, e conforme a maior ou 
menor eficácia do texto somos levados a ver a cena como se esta se 
desenrolasse diante de nossos olhos, se não toda a cena, pelo menos 
fragmentos e detalhes que emergem do indistinto. (CALVINO, 1990, p. 99) 

A confluência de ambos processos causa, alego, um terceiro processo imaginativo. Na obra 

de Nazareno, este terceiro processo imaginativo, acredito, não tem uma eficácia maior, 

quase didática, como seria natural supormos, mas menor, face à dúvida e ao 

questionamento gerado pelas relações possíveis entre estes elementos. Isso se dá posto 

que a literatura possui uma parte visual própria, como diz Calvino: 

Digamos que diversos elementos concorrem para formar a parte visual 
da imaginação literária: a observação direta do mundo real, a 
transfiguração fantasmática e onírica, o mundo figurativo transmitido 
pela cultura em seus vários níveis, e um processo de abstração, 
condensação e interiorização da experiência sensível, de importância 
decisiva tanto na visualização quanto na verbalização do pensamento. 
(CALVINO, 1990, p. 110) 

E que, portanto, por pertencer exclusivamente ao fruidor, entra necessariamente em 

conflito com a imagem apresentada. 

Nazareno trabalha principalmente com memória e infância, incluindo contos de fadas e 

sua biografia. A série Valentes retira da “cena” a personagem rígida, severa, que se supõe 

pela associação comum aos uniformes militares. Fica, portanto, a beleza das vestimentas 

cheias de detalhes. Nazareno fica com a delicadeza e descarta a rigidez mas, ao apontar 

para o vazio, nos aproximamos-afastamos justamente da aspereza que não se vê. 
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6.5. Multiplicidade 

6.5.1. O terceiro processo imaginativo 

A narrativa de Nazareno não pode ser pensada apenas como linguagem verbal, nem 

tampouco apenas como linguagem visual. Seu “discurso” é construído com ambas 

estruturas sintáticas. A verbal inclui em si a visual, por tornar-se cor (vide 6.1.1. A questão 

da titulação) e a visual, por sua vez, inclui a verbal em seu propósito: 

A interação entre propósito e composição, e entre estrutura sintática e 
substância visual, deve ser mutuamente reforçada para que se atinja uma 
maior eficácia em termos visuais. Constituem, em conjunto, a força mais 
importante de toda comunicação visual, a anatomia da mensagem visual. 
(DONDIS, 2007, p. 105) 

É importante ressaltar aqui que a obra de Nazareno não é uma ilustração do texto nela 

contido. A ilustração ilustra algo, ou seja, surge após esse algo e só existe em função dele. 

Portanto, a obra literária pode prescindir da ilustração. A obra de Nazareno não existe 

sem ambos, não sendo, portanto, um ilustração do outro ou outro explicação do um. 

Há, em Nazareno, uma proximidade com o romance realista de que fala Calvino, no que 

diz respeito à tangência entre objeto e significado, ou melhor, entre objeto e seus 

múltiplos significados.  

No romance realista, o elmo de Mambrino se transforma numa bacia de 
barbeiro, mas sem perder importância nem significado; assim como são 
importantíssimos todos os objetos que Robinson Crusoé salva do 
naufrágio ou aqueles que fabrica com suas próprias mãos. A partir do 
momento em que um objeto comparece numa descrição, podemos dizer 
que ele se carrega de uma força especial, torna-se como o pólo de um 
campo magnético, o nó de uma rede de correlações invisíveis. O 
simbolismo de um objeto pode ser mais ou menos explícito, mas existe 
sempre. Podemos dizer que numa narrativa um objeto é sempre um 
objeto mágico. (CALVINO, 1990, p. 47) 

Objeto aqui, em Calvino, não é o objeto semiótico de Peirce. O objeto de que fala Calvino é 

a coisa em si, tanto na acepção kantiana18, quanto na coloquial. 

Quando temos duas linguagens (nesse caso, verbal e visual), a soma do significado se dá 

na percepção que só é possível em sua fruição mais lenta. Por isso Nazareno a insere na 

                                                        
18 Grosso modo, a “coisa em si” em Kant trata daquilo que existe de forma independente de sua 

representação ou da percepção de si. 
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obra, não apenas no título. Misturando, portanto, tanto a linha quanto a superfície, 

resultando em um código misto, imagético e conceitual. (FLUSSER, 2013, pp. 113-114). 

Ainda, segundo Flusser: 

É óbvio que os dois tipos de leitura [escritas; pintura] envolvem tempo, 
mas será o "mesmo“ tempo? Aparentemente sim, já que podemos medir 
em minutos o tempo despendido nos dois tipos de leitura. Mas um 
simples fato nos detém. Como podemos explicar o fato de que a leitura de 
textos escritos usualmente demanda muito mais tempo do que a leitura 
de quadros? Será que a leitura de quadros é mais cansativa, a ponto de 
termos de interrompê-la? Ou será que as mensagens transmitidas nos 
quadros são normalmente mais “curtas”? Ou não será então mais sensato 
dizer que a mensuração em minutos não consegue demonstrar essa 
particularidade? Se aceitarmos isso, poderemos dizer que a leitura de 
imagens é mais rápida porque o tempo necessário para que suas 
mensagens sejam recebidas é mais denso. Ela se abre em menos tempo. 
Se denominarmos o tempo envolvido na leitura de linhas escritas de 
“tempo histórico”, devemos designar o tempo envolvido na leitura de 
quadros com um nome diferente. Porque “história” significa tentar chegar 
a algum lugar, mas ao observarmos pinturas não necessitamos ir a lugar 
algum. A prova disso é simples: demora muito mais tempo descrever por 
escrito o que alguém viu em uma pintura do que simplesmente vê-la. 
(FLUSSER, 2013, pp. 105-106) 

Ou, segundo Merleau-Ponty: 

Agora a palavra não é distinta da atitude que ela induz, e é apenas quando 
sua presença se prolonga que ela aparece como imagem exterior e sua 
significação como pensamento. As palavras têm uma fisionomia porque 
nós temos em relação a elas, assim como em relação a cada pessoa, uma 
certa conduta que aparece de um só golpe a partir do momento em que 
elas são dadas. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 316) 

Ou seja, a palavra – linguagem verbal – só se torna pensamento quando sua “presença se 

prolonga”. É justamente isso que faz Nazareno: prolonga, através da soma, as duas 

linguagens, tornando-as pensamento. 
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6.6. Consistência 

Pouco se sabe do capítulo Consistência de Calvino, pois infelizmente o autor faleceu antes 

de escrevê-lo. A principal informação que temos a respeito, a partir de anotações 

recuperadas por sua viúva, é que traria alguma referência a Bartleby, de Herman Melville. 

Não se trata aqui, de forma alguma, uma tentativa de adivinhação, mas é inegável a força 

do personagem que intitula a obra de Melville e sua consistente resposta a todas as tarefas 

que lhe eram requisitadas: “I would prefer not to”. A escolha de Calvino é curiosa, ou 

melhor: seria, caso fosse concluída. Bartleby é inegavelmente consistente, no entanto é 

também, justamente por sua consistência, falho. 

Não há nada que irrite mais uma pessoa enérgica do que a resistência 
passiva. (MELVILLE, [1853], 2008, p. 87) 

Bartleby é tão consistente em sua "resistência passiva" que acaba por, literalmente, 

morrer de fome. A morte por inanição é provavelmente o mais próximo matérico que 

temos de desaparecer por causas naturais. Bartleby falha como profissional, falha como 

interlocutor, falha como personalidade, falha em sua própria existência. Torna-se, como 

diz Agamben, uma folha branca: 

(...) Como escriba que cessou de escrever, ele é a figura extrema do nada 
de onde procede toda a criação e, ao mesmo tempo, a mais implacável 
reivindicação deste nada como pura, absoluta potência. O escrivão 
tornou-se a tabuinha de escrever, nada mais é agora que a sua folha 
branca. Não surpreende, portanto, que ele se demore assim 
obstinadamente no abismo da possibilidade e não pareça ter a mínima 
intenção de dele sair. (AGAMBEN, 2008, p. 25) 

Entendemos consistência – pelo menos em uma acepção coloquial – como um valor 

desejável. Bartleby nos mostra que isso não é necessariamente verdadeiro. 

Nem sempre o que entendemos / vemos / sabemos é o que está lá. Nazareno, em sua série 

Valentes, nos mostra o que não está lá, a narrativa está na ausência. 
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7. Consistência inconstante 

O trabalho aqui apresentado, em diálogo com a série Valentes, de Nazareno, consiste em 

desenhos feitos com costura à máquina em tecidos sarja de tons terrosos. São de grande 

porte, variando entre 100 x 120 cm e 160 x 180 cm. 

A série Valentes consiste em desenhos a nanquim de pequeno porte sobre papel. São 

uniformes militares vazios, porém armados como se corpos os vestissem. 

A série sobre tecido, aqui apresentada, intitula-se Moinhos de vento, e foi elaborada entre 

abril e setembro de 2016. 
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Figura  23. Graça sutil (Leveza) 
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Figura  24. O elmo de Mabrino (Rapidez) 
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Figura  25. O homem sem qualidades (Exatidão) 
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Figura  26. Ambições infinitas (Visibilidade) 
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Figura  27. L'amour absolu (Multiplicidade) 
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Figura  28. I would prefer no to (Consistência) 
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Sua força motriz foi o Eros que não está em Valentes. Como uma busca do olhar pela falta, 

pelo não-dito, pelo intervalo entre o que existe e o que é imaginado. Merleau-Ponty fala 

da pintura, mas acredito que o pensamento pode ser extrapolado para outras artes 

visuais:  

O olho vê o mundo, e o que falta ao mundo para ser quadro, e o que falta 
ao quadro para ser ele próprio e, na paleta, a cor que o quadro espera; e 
vê, uma vez feito, o quadro que responde a todas essas faltas, e vê os 
quadros dos outros, as respostas outras a outras faltas. Não se pode fazer 
um inventário limitativo do visível como tampouco dos usos possíveis de 
uma língua ou somente de seu vocabulário e de suas frases. Instrumento 
que se move por si mesmo, meio que intenta seus fins, o olho é aquilo que 
foi sensibilizado por um certo impacto do mundo e o restitui ao visível 
pelos traços da mão. Não importa a civilização que surja, e as crenças, os 
motivos, os pensamentos, as cerimônias que a envolvam, e ainda que 
pareça voltada a outra coisa, de Lascaux até hoje, pura ou impura, 
figurativa ou não, a pintura jamais celebra outro enigma senão o da 
visibilidade. (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 23) 

Então, em busca do ausente, do vazio, do silêncio, encontrei o meu Eros, o que me move, 

aquilo que me é humano. 

É importante lembrar, entretanto, que a obra – seja ela qual for – não satisfaz o olhar, a 

busca pelo que não está lá.  

A obra de arte não detém o olhar: é o processo fascinador, para-hipnótico, 
do olhar estético que cristaliza em torno dela os diferentes componentes 
da subjetividade e os redistribui para novos pontos de fuga. 
(BOURRIAUD, 2009, p. 140) 

Esse olhar jamais é satisfeito e, por isso mesmo, a arte existe. Assim como a relação 

humana existe no interstício, o olhar viaja por entre os muitos entres do mundo. 

A série Moinhos de vento retrata homens acima dos 50 anos de idade, alguns flácidos, 

carecas, etc. O ponto em comum entre esses corpos nus é a sua absoluta informalidade, a 

não-rigidez. Assim como em Valentes, as frases contidas nas obras também as intitulam. 

Com exceção do título da série, uma referência a Dom Quixote, todas as frases contidas 

nas obras de Moinhos de vento são trechos de Seis propostas para o novo milênio, de Italo 

Calvino e possuem relação com Leveza, Rapidez, Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade e, 

por fim, Consistência. 
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A clara referência a Dom Quixote se repete na obra O elmo de Mambrino, estopim de toda 

a série. 

A costura de Moinhos de vento – rápida, feita à máquina e sem muita precisão – dialoga 

com a costura desenhada minuciosa de Valentes. Nazareno é preciso, meticuloso e prima 

pelo rigor técnico. Nazareno é Psique. E, como o yin-yang, mostra o Eros em sua ausência, 

em seu vazio. 

Os traços de Moinhos de vento lembram rascunhos: imperfeitos e falhos. Os corpos 

masculinos costurados no tecido também o são. A costura, rápida e apressada, cria 

manchas pelo excesso de linhas. São manchas tão obsessivas quanto o traço meticuloso 

de Valentes. 

A série Moinhos de vento foi exposta no Epicentro Cultural, Rua Paulistânia 66, Vila 

Madalena, São Paulo – SP, entre 14 de outubro e 04 de novembro de 2016. O catálogo da 

exposição tem o ISBN de número 978-85-93072-00-0. 
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Figura  29.  Capa do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  30. Contracapa do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  31. Folha de rosto do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  32. Página 2 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  33. Página 3 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  34. Página 4 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  35. Página 5 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  36. Página 6 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  37. Página 7 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  38. Página 8 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  39. Página 9 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  40. Página 10 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  41. Página 11 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  42. Página 12 do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  43. Terceira capa do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 
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Figura  44. Quarta capa do catálogo da exposição Moinhos de vento 2016. 

Apesar do fato de a preocupação primária, tanto de Valentes como de Moinhos de vento, 

não ser política, 

A arte contemporânea realmente desenvolve um projeto político quando 
se empenha em investir e problematizar a esfera das relações. 
(BOURRIAUD, 2009, p. 23) 

Então, ambas séries podem ser vistas como um fator de resistência. A Valentes, à rigidez 

que denuncia. A Moinhos de vento, à padronização que desobedece. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dissertar sobre um artista visual contemporâneo, ou seja, pertencente ao nosso tempo, 

ainda mais em diálogo com um autor consagrado da literatura e a nossa própria produção 

artística, não é uma tarefa muito simples. Entretanto, não vejo como poderia ter sido 

diferente.  

No desenvolver da pesquisa, criei uma metodologia de análise de obras visuais, utilizando 

uma catalogação quantitativa – e, portanto, mensurável – e uma visualização de dados em 

grafos, de forma que os dados sejam “palpáveis” para a análise. Até onde foi possível 

apurar, é uma metodologia inédita. 

Flusser, no excelente O mundo codificado (2013), discorre sobre a velocidade de leitura 

da obra literária (texto) e da obra visual (imagem). Ele não aborda a questão das múltiplas 

linguagens, mas foi, indubitavelmente, o estopim do raciocínio aqui desenvolvido. 

Acredito ter demonstrado, nos capítulos anteriores, que o resultado das múltiplas 

linguagens na Arte é muito maior e mais complexo que sua simples soma. Parece-me 

plausível supor que essa questão permanece em outras áreas do conhecimento, além das 

Artes, mas isso sairia do escopo dessa pesquisa. 

O pensamento de que o resultado da mistura de linguagens diferentes é maior do que a 

simples soma dessas teve a sua comprovação possível, justamente, através de uma 

pesquisa que envolveu um artista visual, um romancista e teórico literário. Seria no 

mínimo incoerente pensar em múltiplas linguagens sem envolver múltiplas linguagens e 

múltiplos narradores. Por causa da necessidade dos sujeitos diferentes, a reflexão a 

respeito do meu trabalho foi imprescindível para a compreensão do trabalho do Nazareno 

e das propostas do Calvino. Similarmente, a análise das propostas do Calvino foi 

fundamental para compreender a questão da literalidade em Nazareno e, por sua vez, o 

estudo das obras de Nazareno permitiu o entendimento da visualidade na literatura de 

Calvino. 

A aproximação e relação com Nazareno e Calvino provocou em minha produção artística 

uma ruptura. É possível perceber o que foi feito antes e o que foi feito após essa pesquisa. 

Anteriormente, eu tinha ainda uma preocupação com uma perfeição de traço que, 

paradoxalmente, tornava a minha produção pouco permeável e, portanto, com baixas 
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possibilidades de fruição poética. Antes dessa pesquisa, minha preocupação principal era 

a de como a obra chegaria no fruidor. Após, passou a ser o que sempre deveria ter sido, a 

de me colocar na obra. Nesse sentido, a relação com Nazareno e Calvino me transportou 

ao eixo de mim mesma.  
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ANEXOS 

Anexo I: Quadro de materialidades São as coisas que você não vê que nos separam 

página linguagem título da obra descrição 
cor ou aspecto 
dominante 

guardas fotografia  interruptor em parede de azulejos cinza 

11 fotografia  pés calçados, masculinos, descendo 
uma escada 

tons sóbrios 

12-13 fotografia  gato preto sobre chão de azulejos 
sextavados 

cinza 

14 fotografia  balões vermelhos em céu azul muitas cores 

15 fotografia  bolas de gude coloridas muitas cores 

16 fotografia  fotografia antiga, mulher de costas em 
praia 

sépia 

18 fotografia  canto de parede e teto, com sanca, 
uma parede ciano 

azul ciano 

19 fotografia  parede de azulejos com relógio 
analógico e campainha antiga 

bronze 

20 fotografia  cortina branca em quina de parede 
com sanca e teto, de lado 

cinza 

21 tridimensional  guizos cinza 

22-23 fotografia  padronagem colorida sobre fundo 
preto 

preto 

24-25 fotografia  local arborizado, mulher à direita verde claro 

26 fotografia  local arborizado, pessoa de costas verde 

27 fotografia  algo coberto com plástico perto de 
local arborizado à noite 

sombras 

28 fotografia  casinha de madeira, local arborizado verde 

29 fotografia  Polaroid com mulher segurando 
rosas em piscina sobre colchão 
flutuante vermelho, a data lê-se JUL 
70, composição da página em fundo 
verde 

verde 

30-31 fotografia  brinquedo de balanços voadores 
giratórios de parque de diversões em 
praia, desativado ou abandonado, 
com placa "espalha brasa - diverçons 
bela vista". 

azul e areia 

34 fotografia Assim serás santo e 
verás estrelas 
(2003) 

autorretrato do artista sob obra cinza 

35 tridimensional Assim serás santo e 
verás estrelas 
(2003) 

close da obra, um círculo de estrelas 
prateadas afixadas à parede. 

cinza 

36 tridimensional Wondering what to 
wear tonight 
(2003) 

4 objetos da série prateada afixada à 
parede 

cinza 

37 tridimensional Wondering what to 
wear tonight 
(2003) 

close de um dos objetos da série 
anterior uma espécie de adorno em 
forma de coroa/cocar. 

cinza 

38 tridimensional Para que sirva de 
exemplo (2003) 

série de aprox. 80 objetos de vidro 
com metal prateado e dourado, 
similares a cerejas 

vermelho 
cereja 
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39 tridimensional Para que sirva de 
exemplo (2003) 

close do conjunto anterior (cerejas de 
vidro) 

vermelho 
cereja 

40-41 tridimensional A possibilidade da 
sorte (2003) 

série com 11 unidades visíveis na 
fotografia de objetos prateados 
similares ao osso fúrcula. 

ocre 

42-43 tridimensional Alguns anos depois 
(2004) 

2 camas de metal, com o colchão em 
mármore 

cinza 

44 texto manuscrito O dia em que catei 
os pedaços do céu 
(2001) 

abertura de capítulo com texto 
manuscrito 

texto 

44 tridimensional O dia em que catei 
os pedaços do céu 
(2001) 

saquinho pequeno com bolas azuis verde 

45 fotografia O dia em que catei 
os pedaços do céu 
(2001) 

bolas azuis espalhadas sobre grama verde 

46-47 fotografia O dia em que catei 
os pedaços do céu 
(2001) 

mãos manipulando bolas azuis sobre 
grama 

azul claro 

48-51 fotografia O dia em que catei 
os pedaços do céu 
(2001) 

composição com mãos manipulando 
bolas azuis sobre grama, com filó (6 
fotografias) 

azul claro 

52 fotografia O dia em que catei 
os pedaços do céu 
(2001) 

uma mão segurando filó e fita 
brancos, grama ao fundo 

pele 

54-55 tridimensional O que restou após a 
fuga dos pássaros 
(2000) 

2 bolas prateadas com correntes e 
fecho lembrando grilhões 

brilho 

57 tridimensional 4,3,4,1… Você 
perdeu (1998) 

10 cadeiras de metal prateado 
dispostas de costas em conjuntos de 
4, 3, 2, 1 

branco 

58 tridimensional Detalhes 
incômodos (2000) 

camisa branca branco 

59 texto 
manuscrito, 

tridimensional 

Como eu fiz para 
chegar até você 
(2002) 

muletas prateadas em um quadro 
com o texto manuscrito "como eu fiz 
para chegar até você" 

cinza 

60 tridimensional A compreensão do 
mundo (2003-
2004) 

objeto dourado sobre desenho de 
trama com padronagem hexagonal 

dourado 

61 texto manuscrito  abertura de capítulo com texto 
manuscrito 

cinza 

62-63 desenho A compreensão do 
mundo (2003-
2004) 

montagem com 24 desenhos com 
tramas hexagonais 

traço 

64-65 desenho A compreensão do 
mundo (2003-
2004) 

desenho de trama com padronagem 
hexagonal 

traço 

66-67 desenho A compreensão do 
mundo (2003-
2004) 

desenho de trama com padronagem 
hexagonal 

traço 

68 tridimensional Como se 
armazenam os 
sonhos (2001) 

3 casinhas branco 

71 tridimensional Ilusões (1999) 10 latas "ilusões" (clara referência a 
Piero Manzoni) 

branco 

74-75 fotografia Como guardar 
alegrias (2000) 

composição com mãos manipulando 
caixinha dourada (4 fotografias) 

pele 



91 
 

76 tridimensional Como guardar 
alegrias (2000) 

caixinha dourada fechada dourado 

77 tridimensional Como guardar 
alegrias (2000) 

caixinha dourada aberta, com pelos 
dentro 

dourado 

78 tridimensional, 
texto 

Agora eu estou só 
contra você (2000) 

soco inglês gravado com texto  "Agora 
eu só estou contra você." 

prateado, texto 

79 fotografia Agora eu estou só 
contra você (2000) 

mão com soco inglês gravado com 
texto  "Agora eu só estou contra você." 

prateado, texto 

80 tridimensional The modern things 
(2004) 

2 manguais (arma medieval) 
prateados 

prateado 

81 tridimensional Moi, Toi (2001) 2 balas (bélicas) prateadas cinza 

82 tridimensional, 
texto 

Uma prova de amor 
(1999) 

caixa de acrílico com texto 
manuscrito com 2 alfinetes tipo 
pinhead de vidro vermelho 

branco 

85 tridimensional Estes te farão 
justiça (1998-1999) 

2 dados prateados prateado 

86 pintura Love letter (2000-
2001) 

pintura com técnica aguada em 
mancha com centro vermelho sobre 
quadrilátero creme, legenda "Love 
letter" 

vermelho 

87 pintura Love letter (2000-
2001) 

pintura com técnica aguada em 
mancha com centro vermelho sobre 
quadrilátero creme, legenda "Love 
letter" 

vermelho 

89 tridimensional Para mim só sobrou 
o berço de prata 
(2001) 

berço prateado prateado 

90-91 tridimensional A escolha (2004) 4 cadeiras prateadas dentro de caixa 
acrílica 

cinza, prateado 

92 tridimensional Eu te dou tudo, é 
sério! (2003) 

caixa acrílica com cenário montado 
utilizando peças do brinquedo 
infantil "pequeno construtor", bolas 
de gude, guizos e dados. 

vermelho 

93 tridimensional Jogos mágicos 
(2004) 

caixa acrílica com cenário montado 
utilizando peças do brinquedo 
infantil "pequeno construtor", bolas 
de gude, guizos, boneco de plástico e 
dados. 

vermelho 

94-95 fotografia Estes te farão 
justiça (1998-1999) 

montagem com 4 fotografias em 
sequência de mão abrindo para 
revelar 2 dados prateados 

pele 

96 fotografia As estruturas da 
sorte (2001) 

montagem com 4 fotografias de mãos 
partindo uma fúrcula 

sombras 

97 tridimensional As estruturas da 
sorte (2001) 

3 fúrculas: 1 dourada, 1 prateada, 1 
osso 

branco, brilho 

98 tridimensional Quando você 
chegou nós já 
estávamos aqui 
(2002) 

close de olho de vidro azul 
acinzentado 

99 tridimensional Quando você 
chegou nós já 
estávamos aqui 
(2002) 

olhos afixados em parede branca branco 

100 tridimensional, 
texto 

Acredite (2004) caixa acrílica com 9 dados vermelhos 
com a face de seis pontos visível, no 
centro, juntos; em cada uma dos 
quatro lados da base, um texto: 

vermelho, 
texto 
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"acredite", "é mentira", "espere", "vai 
acontecer". 

101 tridimensional, 
fotografia 

Acredite (2004) montagem com 4 fotografias 
mostrando a obra montada na parede 
e uma mão a girando 

movimento 

102 tridimensional, 
texto 

… (2004) construção com peças do peças do 
brinquedo infantil "pequeno 
construtor" dentro de uma caixa 
acrílica; na base, circundando a 
montagem, lê-se: "sobre como eu 
gostaria de pensar em você… e que 
você pensasse em mim." 

vermelho, 
texto 

103 tridimensional, 
texto 

… (2004) construção com peças do peças do 
brinquedo infantil "pequeno 
construtor" dentro de uma caixa 
acrílica; na base, circundando a 
montagem, lê-se: "sobre como eu 
gostaria de pensar em você… e que 
você pensasse em mim." (outro 
angulo) 

vermelho, 
texto 

104 tridimensional, 
texto 

… (2004) construção com peças do peças do 
brinquedo infantil "pequeno 
construtor" dentro de uma caixa 
acrílica; na base, circundando a 
montagem, lê-se: "sobre como eu 
gostaria de pensar em você… e que 
você pensasse em mim." (outro 
angulo) 

vermelho, 
texto 

105 texto  texto manuscrito: "Falo de mim pelo 
simples fato de ser este um assunto o 
qual conheço bem." (referência `Frida 
Kahlo) 

texto 

107 desenho, texto Como fazer para 
impressionar os 
inimigos (2003) 

duas mãos desenhadas, a da esquerda 
segura uma esfera com o número 2; a 
da direita, duas esferas numeradas 
com 1 e 3; texto manuscrito "como" 

traço, texto 

108 desenho, texto Como fazer para 
impressionar os 
inimigos (2003) 

as esferas recebem setas indicativas 
de movimento e mudam de posição 
no desenho; texto manuscrito "fazer" 

traço, texto 

109 desenho, texto Como fazer para 
impressionar os 
inimigos (2003) 

as esferas recebem setas indicativas 
de movimento e mudam de posição 
no desenho; texto manuscrito "para" 

traço, texto 

110 desenho, texto Como fazer para 
impressionar os 
inimigos (2003) 

as esferas recebem setas indicativas 
de movimento e mudam de posição 
no desenho; texto manuscrito 
"impressionar" 

traço, texto 

111 desenho, texto Como fazer para 
impressionar os 
inimigos (2003) 

as esferas recebem setas indicativas 
de movimento e mudam de posição 
no desenho; texto manuscrito "os 
inimigos" 

traço, texto 

112 desenho, texto A primeira reação é 
sempre a melhor 
(2004) 

desenho de estrutura similar a um 
dossel; texto manuscrito "E se achar 
estranho não se preocupe, a primeira 
reação é sempre a melhor" 

traço, texto 

113 desenho, texto Tal qual os fanáticos 
que pensam ter 
Deus do seu lado 
(2004) 

desenho de paletó masculino; texto 
manuscrito "tal qual os fanáticos que 
pensam ter Deus do seu lado" 

traço, texto 
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114 desenho, texto Podem chamar os 
inimigos (2004) 

desenho de grilhão; texto manuscrito 
"Podem chamar os inimigos" 

traço, texto 

115 desenho, texto Aqui, se você quiser, 
começa uma 
história (2004) 

desenho de ondas; texto manuscrito 
"aqui, se você quiser começa uma 
história." 

traço, texto 

116-
117 

desenho, texto Das duas, uma 
(2003) 

desenho de duas cadeiras 
interligadas por sequência de 
retângulos (similar a uma escada); 
texto manuscrito "das duas, uma." 

traço, texto 

118 desenho, texto Viu? Vi! (2004) desenho de um urso de pelúcia; texto 
manuscrito "- Viu? / - Vi!" 

traço, texto 

119 desenho, texto As indefiníveis 
especulações 
(2003) 

desenho de duas caixas, uma dentro 
da outra; texto manuscrito "As 
indefiníveis especulações" 

traço, texto 

120 desenho, texto Existe! (2004) desenho de um "ligue os números"; 
texto manuscrito "Sim é verdade, 
existe sim, existe mesmo, eu juro, 
pode acreditar, você vai ver como é 
verdade, eu estou te dizendo, é, é 
sim!" 

traço, texto 

121 desenho, texto O entendimento da 
espera (2004) 

15 conjuntos de contagens em riscos 
(6 riscos cada); texto manuscrito "O 
entendimento da espera" 

traço, texto 

122 desenho E agora? (2004) árvore de olhos traço 

123 desenho, texto O dia em eu me 
preparei para que 
você me amasse 
(2002) 

sequência com 7 desenhos de um nó 
de gravata sendo feito; texto 
manuscrito "O dia em que eu me 
preparei para que você me amasse" 

traço, texto 

124 desenho, texto Enquanto você faz 
planos (2003) 

longo texto manuscrito, pequenos 
desenhos: bolsa térmica + extintor de 
incêndio + borracha + alvo 

traço, texto 

125 desenho, texto Para quando você 
aprender a mentir 
(2004) 

desenho de pés de 2 pessoas 
aparecendo por baixo de uma linha; 
texto manuscrito "para quando você 
aprender a mentir." 

traço, texto 

126-
127 

fotografia Enquanto eu te 
espero (2002-
2003) 

esculturas de pianos de cauda 
brancos sobre branco 

branco 

128 tridimensional Enquanto eu te 
espero (2002-
2003) 

escultura de um piano de cauda 
branco sobre um piso de madeira 

branco 

128 tridimensional Enquanto eu te 
espero (2002-
2003) 

escultura de um piano de cauda 
branco sobre superfície texturizada 
escura 

branco 

129 tridimensional Enquanto eu te 
espero (2002-
2003) 

esculturas de pianos de cauda 
brancos sobre piso de madeira, em 
espaço expositivo 

branco 

130 fotografia  balões vermelhos em céu azul; texto 
manuscrito "Em determinado 
momento até os estranhos são os 
mesmos, até agora tenho conseguido 
driblar esse momento." 

azul, vermelho 

131 fotografia  balões vermelhos em céu azul vistos 
de longe 

azul 

132 fotografia Como treinar um 
ladrão (2000) 

mão com luva com guizos costurados branco, 
prateado 
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149-
150 

tridimensional Peixes dourados 
morrem primeiro 
(2000) 

peixe de plástico fisgado em anzol; 
mão segurando peixe fisgado e linha 
do anzol 

magenta 
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Anexo II: Quadro de materialidades Num lugar não longe de você 

linguagem título da obra descrição 
cor ou aspecto 
dominante 

desenho, texto  setas, texto manuscrito "mesmo que você não 
saiba existe alguém amando você nesse exato 
momento, você apenas não sabe." 

creme, traço 

desenho, texto  trama, textura, texto "E então você começa a 
entender que mesmo sem se mexer, pode ficar 
longe das pessoas. E que isso pode ser 
maravilhoso…" 

traço 

fotografia  mesa de trabalho do artista, estojos de lápis de 
cor, sketchbooks, anotações 

objetos 

fotografia  gavetas, uma com um puxador faltando creme 

fotografia  objetos: dados, olhos de vidro em esponja 
protetora, guizos, polaroide, materiais de trabalho 
do artista 

objetos 

fotografia  muitas bolas de gude, uma mão segura 4 brilho, cores 

fotografia  muitos dados em um prato branco que, por sua 
vez, está sobre muitos dados 

pontos 

fotografia, 
desenho 

 fotografia de sketchbook com desenhos de olhos traço 

tridimensional, 
desenho, texto 

Você também 
está aqui 
(2013) 

estrelas brancas afixadas à parede, com desenhos 
em traço próximos a elas e texto sobreposto: 
"Entre e sinta-se a vontade, você também está 
aqui!" 

traço 

fotografia, 
desenho 

Num assombro 
aberto (2013) 

textura em vidro lapidado e traço, texto 
sobreposto: "Dentro, num assombro aberto, 
sempre a esperar por nós - te digo: seremos 
felizes!" 

traço 

fotografia, 
desenho 

Num assombro 
aberto (2013) 

close da textura e traço anteriores, texto 
sobreposto: "sem medo, sem medo, sem medo" 

traço 

tridimensional O catálogo das 
surpresas 

(2013) 

caixa de madeira e vidro lapidado traços 
flutuantes 

tridimensional O catálogo das 
surpresas 

(2013) 

caixa de madeira e vidro lapidado (detalhe) traços 
flutuantes 

desenho, texto  conjunto de pequenos traços na forma de um 
coração humano; texto "um estímulo insuperável" 

traço 

desenho, texto  desenho de uma forma similar a um coração 
humano; texto "Vamos, vamos, rápido como quem 
rouba!" 

traço 

desenho, texto Apure o olfato 
(2013) 

desenho de 3 jaquetas masculinas antigas; texto 
"Apure o olfato, Escute o chão, Não há tempo para 
escolha que não seja certa." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de um boneco articulado de cachorro; 
texto "E por mais que se tente alguns não 
concordarão em fingir de morto. Não se engane." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de uma gravata borboleta; texto "Uma 
independencia brutal, e sim, pode ser desfeito, 
sem aviso, a qualquer momento." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de um jogo de amarelinha com muitos 
números; texto "Às vezes é assim, não faz mal. 
Conhecer / gostar / não gostar / perder a 
paciência / ignorar / ser paciente / aceitar / 

traço, texto 
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afastar / acolher / advertir / iludir / acabar / 
começar / enganar / ser gentil / é assim não faz 
mal." 

desenho, texto  desenho de dois olhos; texto "percebo os seus 
olhos, eles são o testemunho de uma história, é 
assim, nem sempre como se quer." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de palavras cruzadas; palavras 
perceptíveis: e, se, eu, não, posso, ser, tudo, nada, 
sou. 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de uma trama intrincada de aspecto 
arterial e longo texto manuscrito. 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de um paletó masculino com 
condecorações militares; texto "Você como o 
néscio que abraça brigas alheias." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de um colete masculino bordado antigo e 
manto; texto "Você, como o que porta um orgulho 
de espessura invariável." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de uma vestimenta masculina militar 
antiga; texto "Uma áspera linguagem e aí talvez 
você entenda." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de uma vestimenta masculina militar 
antiga; texto "Você de final, Um otimismo dilatado, 
Medo? Nem os de casa." 

traço, texto 

desenho  desenho de uma estrutura tubular com pequenos 
traços 

traço 

desenho  desenho de uma trama de elementos triangulares traço 

tridimensional Eu Sempre 
Soube (2010) 

estrutura em madeira (close) madeira 

tridimensional Eu Sempre 
Soube (2010) 

estrutura em madeira madeira 

tridimensional Eu Sempre 
Soube (2010) 

pessoa (for a de foco) próximo a estrutura em 
madeira 

madeira 

tridimensional Eu Sempre 
Soube (2010) 

estrutura em madeira vista de cima madeira 

desenho, texto Chegaremos em 
silêncio (2010) 

desenho de duas camisas de força antigas; texto 
"Chegaremos em silêncio… Mas o barulho que 
faremos. Ah! O barulho que faremos..." 

traço, texto 

desenho, texto Etc, etc, etc… 
(2010) 

desenho de uma camisa de força antiga; texto 
"Numa inspiração súbita. Etc, etc, etc, etc, etc, etc, 
etc..." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de olhos através de buracos em textura 
de madeira; texto "E agora? Acredita em mim?" 

traço, texto 

desenho Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

desenho de um coelho com vegetação ao fundo 
(close) 

traço 

desenho Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

desenho de uma cena com árvore, vegetação, 
coelho e cervo 

traço 

desenho Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

desenho de um coelho traço 
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desenho, 
tridimensional 

Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

Montagem tridimensional com desenhos traço, recortes 

desenho Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

desenho de um pássaro traço 

desenho, 
tridimensional 

Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

Caixa de madeira com montagem tridimensional 
com desenhos 

traço, recortes 

desenho, 
tridimensional 

Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

Close dos desenhos recortados montados em 
sobreposição 

traço, recortes 

desenho, 
tridimensional 

Como eu fiz 
para entender o 

teatro (2010) 

Montagem tridimensional com desenhos traço, recortes 

desenho, texto  desenhos de estruturas circulares; texto 
"Memorize o caminho da fuga." 

traço, texto 

fotografia  close de pelos pelos, marrom 

fotografia  close de pelos pelos, pele, 
grisalho 

desenho  textura de pequenos traços traço 

desenho  composição com 4 desenhos de texturas de 
pequenos traços 

traço 

desenho  composição com 32 desenhos de texturas de 
pequenos traços 

traço 

desenho  textura de traços traço 

desenho  textura de traços traço 

desenho  textura de traços traço 

desenho  forma orgânica com textura de traços traço 

desenho  close de um cachorro / lobo traço 

desenho  close da boca e dentes de um cachorro / lobo traço 

desenho Olhos tão 
grandes (2011) 

olhos e textura de um lobo com mancha vermelha traço, vermelho 

desenho  cauda do lobo e mancha vermelha na forma da 
Chapeuzinho Vermelho 

traço, vermelho 

desenho Eu pego você 
(2011) 

lobo com mancha vermelha traço, vermelho 

desenho  desenho de uma estrutura composta por vários 
cristais 

traço 

desenho, texto  desenho de uma estrutura composta por vários 
cristais; texto "Tal qual amantes… armados até os 
dentes." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de uma estrutura de cubos; texto 
"Vontades, como agora Como se fosse possível 
levar isso comigo ao longo do dia e por muito, 
muito mais tempo." 

traço, texto 

desenho  pernas saindo da página, movimento similar à 
natação 

mancha 

desenho  textura de traços retos traço 

desenho  textura de traços retos traço 
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desenho  textura de traços circulares traço 

desenho  poltrona e estrutura de vidro em floresta, traço 
vermelho 

traço, vermelho 

desenho  várias estrelas desenhadas sobre pauta traço 

desenho, texto  desenho de uma forma similar a um coração 
humano; texto "- E se me olhasses por dentro, 
verias um coração bem formado, disse o menino." 

traço, texto 

desenho, texto  desenho de uma estrutura composta por uma 
trama vascular com 6 corações conectados; texto 
"Olharei você na multidão flamejante Você estará 
de costas mas estranhamente devido ao que 
somos você saberá, pois não me fizeram aos 
pares." 

traço, texto 

desenho  círculos concêntricos sobre pauta traço 

desenho  círculos concêntricos sobre pauta traço 

desenho, texto  traços circulares concêntricos; texto "Você cujo 
primeiro choro fora ainda da barriga da mãe 
esperará impacientemente por tudo!" 

traço, texto 

desenho, texto  trama vascular; texto "aonde - nunca - mais - 
tornaria - a - estar." 

traço, texto 

desenho, texto  trama vascular; texto longo traço, texto 

desenho, texto  mãos seguram mãos que apontam o indicador 
uma para a outra; texto "não, não é tão simples, 
não é assim. Começaremos de novo, com calma, 
lenta-mente e de novo, de novo, de novo…" 

traço, texto 

desenho, texto  totem de cubos; texto "De uma maneira 
inteiramente sua você acredita que entende as 
coisas, essa mesma maneira, saiba, não lhe 
ajudará mas isso é assunto seu, inteiramente seu." 

traço, texto 

desenho, texto  pé de um pássaro; texto "Como fazer as coisas 
ficarem claras." 

traço, texto 

desenho  estruturas tubulares sobre madeira traço, madeira 

desenho, texto Águas (2013) ondas; texto "Eu serei rápido e não me repetirei. 
Acredite!" 

traço, texto 

desenho, texto Águas (2013) ondas; texto "Seguro, sob determinado ângulo." traço, texto 

desenho, texto Águas (2013) ondas; texto "E como que por encanto você achará 
que entende tudo, mas haverão silêncios. E 
então?!" 

traço, texto 

desenho, texto Águas (2013) ondas; texto "E se eu fosse você, olharia uma 
segunda vez e conferiria tudo com olhos de dono, 
de dono!" 

traço, texto 

desenho, texto Águas (2013) ondas; texto "E então algumas situações se 
apresentam e mesmo assim você teimará, teimará, 
teimará..." 

traço, texto 

desenho, texto Águas (2013) 3 conjuntos de ondas; texto "Mas sem aviso, por 
vezes aparece a chance de um novo caminho" 

traço, texto 

desenho, texto Águas (2013) uma casa sobre ondas; texto "A possibilidade de 
uma emoção." 

traço, texto 

desenho, texto  Dois paletós masculinos; texto "Você, como o que 
tarda a se convencer do óbvio." 

traço, texto 

desenho, texto O dia em eu me 
preparei para 
que você me 
amasse (2002) 

sequência com 7 desenhos de um nó de gravata 
sendo feito; texto manuscrito "O dia em que eu me 
preparei para que você me amasse" 

traço, texto 
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desenho, texto  Casa com buraco por onde vê-se olhos de vidro; 
texto "nem as crianças se enganaram." 

traço, texto 

desenho, texto  diamante; texto "Você Os primeiros passos e uma 
audiência não necessariamente afável." 

traço, texto 

desenho, texto  casa com "ligue os números"; texto "E se essa já 
não te interessa você sempre pode criar uma nova 
realidade." 

traço, texto 

desenho, texto  texto longo com dois diamantes traço, texto 

desenho, texto  estrutura de palavras cruzadas vazia; texto "Os 
seus erros, sem correções, sem consertos alheios 
e nem ocultamentos, ao contrário, repousam à 
vista onde você os possa encontrá-los." 

traço, texto 

desenho, texto  página dividida em 4, desenho no centro do 
quadrante: casa em chamas; texto "De 
determinado ângulo parece que tudo está bem." 

traço, texto 

desenho, texto  uma mão segura outra pelo pulso; texto "Um 
passo apressado, a luz que acende e apaga, um 
bater de porta… e nesse momento você entende 
que não adianta passar além do estabelecido." 

traço, texto 

desenho, texto  3 balões de texto vazios; texto "E no meio da 
conversa sem nenhum aviso aparece um enorme 
espaço em branco e nessa hora você sente uma 
pressão urgente como se fosse possível… como se 
possível escapar dali." 

traço, texto 

desenho, texto  touca antiga de bebê; texto "Você como o bebê que 
chora, não por sentir dor mas para ouvir o próprio 
choro. E assim saber-se vivo." 

traço, texto 

desenho, texto  2 olhos; texto "Antes de entrar numa mata de 
espinhos é prudente que guardes teus olhos." 

traço, texto 

desenho, 
fotografia 

 caderno de desenho: olhos traço 

desenho, 
fotografia 

 caderno de desenho: ondas traço 

desenho, 
fotografia 

 caderno de desenho: balão traço 

desenho, 
fotografia 

 caderno de desenho: círculo (pelos?) traço 

fotografia  fotografia do artista desenhando textura fotografia, traço 

fotografia  fotografia do artista desenhando textura fotografia, traço 

fotografia  fotografia do artista desenhando textura fotografia, traço 

desenho  textura em traços escama traço 

desenho  textura em traços escama traço 

desenho  textura em traços escama traço 

desenho  textura em traços escama traço 

desenho, texto  estrutura composta por vários cristais; texto "Sim 
existe alguém vivendo a sua vida, alguém estranho 
que não é você, e logo você que achava que tinha 
tudo sob controle… que coisa hein?!" 

traço, texto 

desenho, texto  casa; texto "Toda noite alguém dança sozinho a 
mesma canção fingindo ter nos braços alguém a 
quem amou, você não conhece pessoas assim, mas 
elas estão lá dançando..." 

traço, texto 

desenho, texto  cisne; texto "Sim é verdade, quem olhar para você 
se admirará do quanto você mudou… mas nós 
sabemos quem é você. Não sabemos cisne?" 

traço, texto 



100 
 

desenho, texto  trama vascular; texto "É verdade, eu tenho todos 
os caminhos, mas os quero com você!" 

traço, texto 

texto  "Boa parte de minha produção é advinda da 
saudade." 

texto 

desenho, texto  forma; texto "coisas que senti, e aí, esqueci, para 
ficar no presente." 

traço, texto 

texto  "- Mas você é real? - Eu sou, e você? - Eu também 
sou." 

texto 

texto  4 páginas de uma história manuscrita, texto longo. texto 

texto; desenho  "No futuro me perdoe e volte para mim."; seta texto; traço 

desenho, texto  forma concêntrica; texto "E então por 
consequência de uma imprudência você ganhará 
o jogo, isso não significará sorte, nem habilidade, 
muito menos senso de oportunidade. Mas você, 
você não saberá!" 

traço, texto 

desenho, texto  textura com forma orgânica que revela a forma de 
uma casa em seu interior; texto "Engula seco. 
Sufoque o riso. Concentre-se no presente. Está 
tudo aqui." 

traço, texto 

desenho, texto  textura de riscos com forma similar a uma árvore; 
texto "E no seu redor a natureza contínua, atenta, 
como uma máquina entregue ao funcionamento 
eterno, sem nunca parar." 

traço, texto 

fotografia, 
desenho 

 fotografia de quadro com textura de pequenos 
traços emoldurada 

traço, fotografia 

fotografia, 
desenho 

 fotografia de quadro com textura de pequenos 
traços emoldurada 

traço, fotografia 

tridimensional  2 cadeiras objeto, marrom 

fotografia, 
tridimensional 

 mãos manipulam as 2 cadeiras objeto, marrom 

fotografia  textura de piso de madeira madeira 

fotografia  textura de piso de madeira (close) madeira 

fotografia  objetos do artista: xícaras, spot de iluminação 
para fotografia, miniaturas de animais 

objeto 

fotografia  fotografia do artista em sua residência-atelier, 
objetos de trabalho e livros 

fotografia, 
retrato 

fotografia  mãos manipulam miniaturas de animais em piso 
de madeira 

objeto, madeira 

fotografia  materiais de trabalho do artista, papéis papéis 

fotografia  gato gato 

texto  "Sem fim as coisas não tem fim." texto 

texto  "Não deixe de brincar jamais." texto 

desenho, texto  textura; texto "Não ande por trilhas perigosas, a 
menos que o perigo seja você..." 

traço, texto 

desenho, texto  fúrcula; texto "procure!" traço, texto 
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Anexo III: Quadro de materialidades Uma vez de olhos abertos, abra-os novamente 

página linguagem título da obra descrição 
cor ou aspecto 
dominante 

capa tridimensional  raposa miniatura em piso de 
madeira 

madeira, 
laranja, marrom, 
objeto 

contracapa fotografia, 
tridimensional 

 retrato do artista com miniaturas 
de animais 

sombras, objeto, 
retrato 

dedicatória desenho  olho dentro de caixa traço 

7 tridimensional Todo atento 
(2010) 

chama preto, azul 

9-17 tridimensional Todo atento 
(2010) 

chama sobre colchão de mármore 
em cama 

preto, azul 

18-19 fotografia  sequência de fotografias de um 
filhote de gato interagindo com um 
animal de pelúcia sobre cama 

movimento 

21 tridimensional Abre-se a floresta 
(2012) 

visão através de lente de cena 
montada em caixa com cadeiras, 
cama, miniaturas 

objeto 

22 tridimensional Abre-se a floresta 
(2012) 

caixa de madeira vista por fora objeto 

23 tridimensional Abre-se a floresta 
(2012) 

visão superior de cena montada em 
caixa com cadeiras, cama, 
miniaturas 

objeto 

24 tridimensional Sua irresistível 
festa (2014) 

sequência de 8 fotografias da visão 
através de lente da caixa montada 
com miniaturas 

objeto 

25 tridimensional Sua irresistível 
festa (2014) 

caixa de madeira vista por fora objeto 

26 tridimensional Como eu fiz para 
entender o teatro 
(2010) 

caixa de madeira vista por fora objeto 

27 tridimensional Como eu fiz para 
entender o teatro 
(2010) 

vista dos desenhos recortados 
sobrepostos 

traço, objeto 

28-29 tridimensional Sem fim (2012) vista dos desenhos recortados 
sobrepostos (close) 

traço, objeto 

30 tridimensional Sem fim (2012) caixa de madeira vista por fora traço, objeto 

32 tridimensional Um aprendizado 
(2014) 

miniatura de cachorro branco 
sobre superfície similar a piso de 
madeira (close) 

objeto, madeira 

33 tridimensional Um aprendizado 
(2014) 

tabuleiro de material similar a piso 
de madeira com miniaturas de 
animais 

objeto, madeira 

34-35 tridimensional Um aprendizado 
(2014) 

tabuleiro de material similar a piso 
de madeira com miniaturas de 
animais (vista superior) 

objeto, madeira 

37 desenho, texto Manual da 
floresta (2012) 

texto manuscrito com estrelas 
desenhadas em seu entorno 

traço, texto 

38 tridimensional Eu gostaria que 
você pudesse se 
ver como eu o vejo 
(2014) 

caixa de madeira vista por fora objeto, madeira 
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39 tridimensional Eu gostaria que 
você pudesse se 
ver como eu o vejo 
(2014) 

vista do interior da caixa, com 
móveis (cadeiras, camas, mesa) em 
todos os planos 

objeto, madeira 

40 tridimensional Meus primeiros 
anos (2014) 

Cena com pequena escada no chão 
e mesa e duas cadeiras no teto. 
Miniaturas em caixa. 

objeto, madeira 

40 tridimensional Meus primeiros 
anos (2014) 

close da escada de 3 degraus. objeto, madeira 

43 fotografia  "Receita de aniversário", texto 
reflexivo; fotografia; memória 

fotografia, texto, 
memória 

44-45 fotografia  "Aniversários de infância", texto 
reflexivo; fotografia; memória 

fotografia, texto, 
memória 

46-47 tridimensional, 
texto 

Está tudo aqui 
(2014) 

Camas afixadas à parede, cada uma 
com um texto ao seu lado 

objeto, texto 

48 tridimensional, 
texto 

Está tudo aqui 
(2014) 

Cama afixada à parede; texto: "Seus 
dentes em pleno uso e de corte 
afiado." 

objeto, texto 

49 tridimensional, 
texto 

Está tudo aqui 
(2014) 

Cama afixada à parede; texto: "Seus 
pés os quais não conhecem o 
próprio tamanho, cuidado!" 

objeto, texto 

50-51 tridimensional One in every 
family (2008) 

Estrutura com camas altas, 
colchões brancos com exceção de 
um, preto. (close) 

objeto 

52 tridimensional One in every 
family (2008) 

Estrutura com camas altas, 
colchões brancos com exceção de 
um, preto. 

objeto 

53 tridimensional Esperando (2008) Cadeiras de madeira em miniatura 
dispostas em círculo (close) 

objeto 

54-55 tridimensional Esperando (2008) Cadeiras de madeira em miniatura 
dispostas em círculo. 

objeto 

56-57 tridimensional Em guarda (2014) Cadeiras de madeira em miniatura 
dispostas em 4 círculos 
concêntricos. 

objeto 

58-59 tridimensional Interior (2014) Cadeiras de madeira em miniatura 
dispostas em espiral 

objeto 

60 fotografia, texto  "Cadeiras", texto reflexivo; 
fotografia do artista trabalhando 
com as miniaturas de cadeiras de 
madeira 

fotografia, texto 

61-63 tridimensional Quando você 
chegou nós já 
estávamos aqui 
(2002) 

Sequência de fotografias dos olhos 
de vidro e da caixa que os guarda 

objeto, 
fotografia 

64-65 tridimensional, 
desenho 

Acasos? (2014) olhos desenhados no interior de 
ovais de madeira (2) 

desenho, 
madeira 

64-65 texto  "Os olhos", texto reflexivo. texto 

66-67 tridimensional, 
desenho 

Acontece, eu sei 
que acontece 
(2014) 

olhos desenhados no interior de 
ovais de madeira (7) 

desenho, 
madeira 

68-69 texto, fotografia, 
memória 

 Texto biográfico, episódio mão no 
pote de ouro; fotografia. 

texto, fotografia, 
memória 

70-71 tridimensional Noite (2014) estrutura similar a uma ponte 
pênsil rústica (close) 

objeto 

72-73 tridimensional Noite (2014) estrutura similar a uma ponte 
pênsil rústica 

objeto 
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74 tridimensional Alguns 
conseguem 
(2008) 

estrutura em madeira de uma 
escada caracol afixada ao texto, sem 
encostar no chão; sombra em 
parede de azulejos brancos 

objeto 

75 tridimensional Alguns 
conseguem 
(2008) 

estrutura em madeira de uma 
escada caracol afixada ao texto, sem 
encostar no chão, sobre porta; 
sombra em parede de azulejos 
brancos; homem observa. 

objeto 

77 tridimensional Alguns 
conseguem 
(2008) 

estrutura em madeira de uma 
escada caracol afixada ao texto. 

objeto 

79-85 desenho Os valentes 
(2008/2015) 

desenho de fardas militares, alguns 
com textos manuscritos 

traço, texto 

86-87 desenho Modos de usar 
(2010) 

desenho de duas camisas de força 
antigas 

traço 

88-89 desenho, texto Chegaremos em 
silêncio (2010) 

desenho de duas camisas de força 
antigas; texto "Chegaremos em 
silêncio… Mas o barulho que 
faremos. Ah! O barulho que 
faremos..." 

traço, texto 

90-91 desenho, texto Etc, etc, etc… 
(2010) 

desenho de uma camisa de força 
antiga; texto "Numa inspiração 
súbita. Etc, etc, etc, etc, etc, etc, 
etc..." 

traço, texto 

92-93 texto, fotografia, 
memória 

 "Matemática e outros problemas", 
texto biográfico; fotografia de mão 
puxando fio de lã 

fotografia, 
memória, texto 

94 tridimensional, 
texto 

Felicidade (2010) Sinal com "felicidade" escrito 
construído em lã preta em crochê, 
com uma mão puxando o fio, de 
forma a desfazer o objeto 

objeto, texto 

95 tridimensional, 
texto 

Felicidade (2010) Sinal com "felicidade" escrito 
construído em lã preta em crochê, 
com uma fio solto. 

objeto, texto 

96 tridimensional, 
texto 

Felicidade (2010) close da ponta do fio solto objeto, texto 

97 desenho, texto O dia em eu me 
preparei para que 
você me amasse 
(2002) 

sequência com 7 desenhos de um 
nó de gravata sendo feito; texto 
manuscrito "O dia em que eu me 
preparei para que você me amasse" 

traço, texto 

98 desenho, texto Tal qual os 
fanáticos que 
pensam ter Deus 
do seu lado 
(2004) 

desenho de paletó masculino; texto 
manuscrito "tal qual os fanáticos 
que pensam ter Deus do seu lado" 

traço, texto 

99 desenho, texto O entendimento 
da espera (2004) 

15 conjuntos de contagens em 
riscos (6 riscos cada); texto 
manuscrito "O entendimento da 
espera" 

traço, texto 

100 texto  "A mesa", texto reflexivo texto 

101-105 tridimensional O que você quer? 
(2012) 

Cena de mesa com cadeiras em 
miniatura e pesos dourados sobre a 
mesa 

objeto 

106-109 tridimensional Caravana - ou 
sobre aquilo que 
não se diz (2005) 

várias camas em miniatura e a 
estrutura de um berço em tamanho 
real 

objeto 
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110 tridimensional Assim serás santo 
e verás estrelas 
(2003) 

close da obra, um círculo de 
estrelas prateadas afixadas à 
parede. 

cinza 

111 fotografia Assim serás santo 
e verás estrelas 
(2003) 

homem sob círculo de estrelas 
prateadas afixadas à parede. 

cinza 

112 tridimensional Que tenhas muita 
sorte e que Deus 
não te abandone 
(2010) 

Estrutura em prata sobre base de 
madeira 

prata 

113 tridimensional Que tenhas muita 
sorte e que Deus 
não te abandone 
(2010) 

Estrutura em prata sobre base de 
madeira (vista superior) 

prata 

114-121 tridimensional Eu Sempre Soube 
(2010) 

estrutura em madeira madeira 

122-123 tridimensional Quando (2014) close das miniaturas de cadeiras 
com varetas coloridas 
transpassadas por sobre seus 
assentos. 

objeto 

124 tridimensional Quando (2014) vários objetos sobre mesa circular 
vazada: escada em caracol sobre e 
outra sob a mesa; desenho com 
lentes sobre ele; miniaturas de 
cadeiras com varetas coloridas 
transpassadas por sobre seus 
assentos; conjunto de dados sobre 
duas cadeiras. 

objeto 

125 tridimensional Quando (2014) close de mão manipulando lente 
sobre desenho 

objeto, traço 

126-127 tridimensional Quando (2014) close de conjunto de dados sobre 
duas cadeiras 

objeto 

128-129 tridimensional Até que nos 
deixem sair 
(2014) 

miniatura de barco na garrafa 
sobre emaranhado de fios, em 
prato branco (close) 

objeto, fios 

130-131 tridimensional Até que nos 
deixem sair 
(2014) 

miniatura de barco na garrafa 
sobre emaranhado de fios, em 
prato branco 

objeto, fios 

132-133 texto, fotografia, 
memória 

 "A curiosidade", texto 
biográfico/reflexivo; fotografia do 
artista com dados nas mãos. 

texto, fotografia, 
memória 

134-135 objeto, memória  Cartão postal, memória, data de 25-
2-54 

objeto, memória 

136-137 objeto, memória  Cartão postal, memória, data de 13-
2-7 

objeto, memória 

138-139 objeto, memória  Cartão postal, memória, data de 23-
2-44 

objeto, memória 

140-141 objeto, memória  Cartão postal, memória, sem data objeto, memória 

142-143 objeto, memória  Cartão postal, memória, 2-2-1955 objeto, memória 

144-145 objeto, memória  Fotografia com poema no verso objeto, memória 

146-147 objeto, memória  Fotografias objeto, memória 

148-149 objeto, memória  Fotografias objeto, memória 

150-151 tridimensional Nume terra 
selvagem (2014) 

Caixa de madeira com cama dentro objeto, madeira 

152 desenho A construção do 
amor (2003) 

ligue os pontos desenho 
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153 texto Os instrumentos 
de uma carta de 
amor 

caça-palavras, onde lê-se as 
palavras: mentiras, poesia, 
lembranças, saudade, verdades, 
exageros, dor, esperanças, 
distâncias, histórias, estórias, 
ausências, esperas, mentiras 

texto 

154-155 fotografia O jogo dos erros 
(2003) 

Fotografias fotografia 

156 tridimensional, 
texto 

Constelação 
(2014) 

Almofada preta com pontos 
prateados em quadro, com texto 

objeto, texto 

157 tridimensional, 
desenho, texto 

(Coisas) para se 
ter muito cuidado 
(2014) 

Quadro com vidro lapidado, 
estrelas desenhadas e texto 

vidro, texto 

158 tridimensional, 
desenho 

 Vidro lapidado, estrelas 
desenhadas 

vidro, desenho 

159 desenho, texto  Duas argolas douradas conectadas; 
texto 

desenho, texto 

160-161 texto, fotografia, 
memória 

 texto biográfico; boletim escolar de 
1976 

fotografia, 
memória, texto 

162-163 memória  boletim escolar de 1976 memória 

164 memória  anotações no boletim escolar de 
1976 

memória 

166-167 desenho, texto Cadernos 
pessoais (2013) 

mesa com toalha; texto "O maior 
segredo do mágico, não está na 
cartola, nem na perícia com que 
executa os seus truques, seu maior 
segredo consiste em sua habilidade 
para prolongar a mágica." 

desenho, texto 

168-169 desenho, texto Cadernos 
pessoais (2013) 

seta; texto "nesse momento você 
prestes ao engano ainda que 
prestes ao engano como que 
prestes ao engano 
voluntariosamente afeito ao 
engano estará mais certo que 
nunca! Coragem!" 

desenho, texto 

170-177 fotografia, 
performance 

 sequência de fotografias de mãos 
abrindo um pão com blocos de 
letras (do jogo de palavras cruzadas 
de tabuleiro) dentro 

performance, 
objeto 

178-179 tridimensional Ilusões (1998) 10 latas "ilusões" (clara referência a 
Piero Manzoni) 

branco 

180 tridimensional, 
texto 

Agora eu só estou 
contra você 
(2000) 

soco inglês gravado com texto  
"Agora eu só estou contra você." 

prateado, texto 

181 fotografia Agora eu só estou 
contra você 
(2000) 

mão com soco inglês gravado com 
texto  "Agora eu só estou contra 
você." 

prateado, texto 

182 tridimensional Minha resposta: 
sim! (2011) 

Doceira de cristal com pesos dentro objeto, vidro 

183 tridimensional Minha resposta: 
sim! (2011) 

Doceira de cristal com pesos dentro 
(vista superior) 

objeto, vidro 

184-185 tridimensional Minha resposta: 
sim! (2011) 

Doceira de cristal com pesos dentro 
(vista superior, close) 

objeto, vidro 

186-189 tridimensional A boazinha 
(2005) 

Vista da exposição com 
tridimensional e fotografias 
emolduradas nas paredes; boneca 
de filó verde e vestido longo 

tridimensional 
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190-197 tridimensional Para você ver 
melhor (2005) 

bonecas em filó verde com vestidos 
longos em escamas 

tridimensional 

198-201 tridimensional Preparado? 
(2007) 

pilha de pequenas pedras com pás 
de prata 

pedra, prata 

202-203 texto, memória, 
objeto 

 texto biográfico, selo postal memória, objeto 

204-212 desenho, objeto  desenhos com selos postais objeto, desenho 

214-215 tridimensional Sem palavras 
(2012) 

duas cadeiras de madeira sobre 
tabuleiro de textura de piso de 
madeira, uma de frente para outra 
(clara referência à performance A 
artista está presente, de Marina 
Abramovic) 

objeto, madeira 

216-217 tridimensional Como coisa difícil 
de definir (2015) 

caixa de madeira com janela, por 
onde vê-se filas de cadeiras 

objeto, madeira 

218 tridimensional Como coisa difícil 
de definir (2015) 

caixa de madeira com janela, por 
onde vê-se 3 filas de cadeiras, com 
3, 2 e 1 cadeiras 

objeto, madeira 

219 tridimensional Como coisa difícil 
de definir (2015) 

caixa de madeira com janela, por 
onde vê-se uma mesa com 3 
cadeiras 

objeto, madeira 

220 tridimensional  estrutura de madeira objeto, madeira 

221 tridimensional  estrutura de madeira objeto, madeira 

222 tridimensional, 
texto 

Saudade (2014) círculos de telhas de argila e quadro 
com a palavra "Saudade" 

argila, texto 

223 texto Saudade (2014) palavra "Saudade" texto 

224-225 tridimensional, 
desenho, texto 

Sem medo, sem 
medo, sem medo 
(2013) 

Quadro com vidro lapidado, 
estrelas desenhadas e texto 

vidro, texto 

226-227 fotografia  casa-atelier do artista fotografia 

228-229 fotografia  artista montando obra fotografia 

guarda fotografia  miniaturas de animais objeto 
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Anexo IV: Entrevista em 15 de julho de 2015 com Nazareno Rodrigues 

N: (...) É uma dificuldade porque meu pai é carioca mas a minha mãe era cearense, então 

quando eu nasci eles já estavam desquitados. Eu nasci em São Paulo, mas eu só nasci aqui. 

Com dois meses eu fui para Fortaleza, onde morei até os dezenove anos. Então, apesar de 

eu ir ao Rio com certa frequência. Não exatamente pra ver o pai, não. A gente ia porque 

minha mãe gostava muito, porque ela também já tinha morado lá. Eu sempre gostava, eu 

achava fantástico, achava maravilhoso... 

N: Porque o Rio de uma forma ou de outra guardava uma semelhança geográfica com 

Fortaleza. Por causa do mar, presença litorânea muito forte na cidade. 

N: Enquanto que aqui, não. Era pura cidade. A gente vinha pra São Paulo de vez em 

quando. Eu passei a vir a São Paulo com muita frequência, do final dos anos oitenta pra cá. 

Eu já morava em Brasília e passava uma vez por mês, ou pelo menos a cada mês e meio, 

eu passava um final de semana em São Paulo. E aí eu fui me habituando muito à cidade. E 

eu gosto muito. Eu consigo levar muito bem aqui uma rotina de trabalho. Eu gosto... Me 

permite fazer muita coisa. A cidade é muito dinâmica. Pode fazer pergunta... Se deixar eu 

falo muito. 

C: Mas você falando é bom pra mim. Queria que você me falasse se você acha que tô no 

caminho certo... 

N: lógico! 

C: O motivo pelo qual escolhi o seu trabalho é que de todos contemporâneos, o seu é que, 

na minha opinião – minha opinião, é claro, um recorte particular e emotivo – ... 

N: É claro! 

C: É o que mais diz pra mim o que é essa contemporaneidade de que estamos falando. 

Quero dizer, você – no meu entendimento, é claro – cria narrativas e protonarrativas e 

ideias... E conceitos que se aproximam muito do que eu entendo que a arte contemporânea 

vai se tornar. Então eu considero você um precursor disso... 

N: Mas assim... No seu entendimento, onde a arte contemporânea está hoje e o que ela 

pode avançar? Pra que caminho é esse ela vai se tornar, na sua opinião? 
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C: Eu acho que a arte contemporânea até o presente momento foi responsável por uma 

grande ruptura... Quero dizer, acho que é a primeira que ri de si própria... E eu acho isso 

muito legal. Tem uma ironia, tem uma auto critica que as anteriores não tiveram. E aí você 

faz os seu objetos, seus desenhos... A minha percepção é de que você vem dessa ironia, 

dessa quase perversidade de si mesmo, mas coloca uma mistura de narrativa 

fragmentada, ficcional ou não, não importa, e na verdade não faz a menor diferença 

mesmo... É dessa construção que nós somos hoje, desse amálgama... 

N: Essa coisa é muito interessante, porque as quando as pessoas falam, por exemplo, do 

meu trabalho, há uma desconfiança muito grande se isso é verdade ou não, ou se eu estou 

falando de mim. 

N: Primeiro: tudo é verdade!  

N: Tudo é verdade, por mais absurdo que possa parecer 

N: Agora, quase nada sou eu, porque eu parto do princípio do que eu gosto, eu sou muito 

curioso, eu gosto muito de observar, então na verdade as coisas dessas narrativas muito 

muito curtas ou às vezes até outras maiores, é que elas são fruto da observação. Por 

exemplo, no meu trabalho, eu quase sempre começo um texto assim: você não sei o que, 

não sei o que, não sei o que... Esse “você” está implicando o outro. Quer dizer, eu estou 

sempre olhando a observação do outro. E quando eu digo que tudo é verdade, é uma coisa 

que eu escuto, é até um ditado muito engraçado no Brasil, e é assim... eu estou passando o 

peixe como me foi vendido. É um pouco isso assim, eu escuto uma coisa, posso reprocessar 

à minha maneira mas aquele radical, aquela base que eu escutei, aquela pra mim é a 

verdade. 

N: Se na verdade, em outra situação, em outro momento, a pessoa estiver inventando, 

ficcionalizando, mentindo, exagerando, em que medida isso também não acaba sendo 

verdadeiro? Porque muita gente acha que como tem desenhos e muito escritos, que é um 

diário pessoal Não é isso, não! Pelo menos um diário de um momento específico que eu tô 

vivendo, do momento do mundo mesmo, da humanidade, né? 

N: E esse recorte que eu faço dentro da humanidade é o que me interessa, porque muita 

coisa não me interessa também, muita coisa. 
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C: Como que é a mistura pra você do texto escrito com o desenho? 

N: Muita gente pergunta isso. Se alguma coisa vem antes, ou se alguma coisa está 

submetida de repente ao desenho, e depois eu vou escrever alguma coisa... 

N: Eu acho assim: todo meu trabalho parte muito de leitura, de escrita, eu aprendi a ler 

muito cedo, muito cedo. Quando eu me entendi por gente eu já lia. Eu li muito antes que 

as outras crianças. Essas coisas que às vezes acontecem. 

N: Isso é muito bacana porque eu sou filho único, e eu poderia ter crescido num ambiente 

com muita criança, com muita coisa, mas eu não tinha essa ambience, não. E essa ambience 

eu só tinha na escola, porque na escola você está com outras crianças, mas em casa eu 

cresci num mundo muito sozinho ou rodeado de gente muito velha, muito mais velha do 

que eu... 

N: Eu fui parcialmente criado pela minha avó, então você tem aí um distanciamento de 

geração. E muitas vezes as casas que eu visitava eram de gente contemporânea à minha 

avó, então eu tô falando de gente que nos anos setenta já tinha noventa anos. Ainda tinham 

nascido no século dezenove. Atente, é gente muito velha mesmo! 

N: Sei lá, uma pessoa que em mil novecentos e setenta e dois, setenta e três, já tinha essa 

idade. Então eu ia nessas casas e ficava muito espantado, porque era um corte no tempo! 

Se pensar que eu nasci nos anos sessenta, e a partir dos anos sessenta tudo foi uma 

revolução muito grande no mundo. Coisas de observação mesmo, o mobiliário era outro, 

as pessoas se vestiam de modo diferente, mas de repente eu chegava em algumas casas 

que a gente visitava, que a gente ia, e era como se eu tivesse entrado num albinho, num 

filmezinho, preto e branco. Sabe, isso era uma coisa que me marcava muito. Essa 

visualidade... 

N: E o que era bacana é que, por exemplo, eu ainda venho de uma geração que uma coisa 

era conversa dos adultos e outra conversa da criança. Não tinha essa coisa pós anos 

oitenta, que criança tem voz, isso e aquilo, não, não. Eu não tinha voz nenhuma, não. Mas 

eu tinha os livros. Então eu ficava quietinho lá. Em lugares que tinham algumas vezes 

ótimas bibliotecas, eram realmente lugares cercados de livros, e eu pegava qualquer livro. 

Eu pegava desde a revista, sei lá, até o livro de medicina, até enciclopédia. É, é, eu 

realmente gostava muito de ler. E era a maneira também que eu conseguia entender o 
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mundo, porque eu morei num lugar muito isolado. Muito isolado mesmo. A gente até 

brincava lá em casa. Era uma brincadeira de todo mundo, de uma família que tinha 

viajado. Era assim: Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, Hemisfério Sul, América do 

Sul, Brasil, região Nordeste, Ceará, Fortaleza, Fim do mundo. Então isso era dito pelos mais 

velhos, tinha um jeito meio irônico, gozador, brincalhão. 

N: Mas o que diz “eu moro no fim do mundo”. Então apesar de que viajava, fazia algumas 

viagens de férias, mesmo visitas pra outros parentes que estavam em outros estados, mas 

eu era muito sozinho. E aí a escrita, a literatura, essa perspectiva que se abria de você 

conhecer uma história, uma ficção, um romance, um conto, uma revista em quadrinhos, 

tudo isso indiscriminadamente. Eu lia muito, eu lia muito mesmo. Eu lia coisas que até que 

não eram pra minha idade e até coisas que eu não tinha a capacidade de entendimento 

sobre as situações e de escritas nos livros que eu só fui realmente entender muitos anos 

depois, mas eu lia de qualquer forma. E hoje quando as coisas me vêm à cabeça, me vêm 

de maneira paralela. Não tem muito um texto, não tá subordinado à imagem e a imagem 

não... Agora tem situações que às vezes eu tô com uma frase muito clara na cabeça ou um 

pequeno diálogo e que eu tenho vontade que aquilo seja lido e que aquilo seja lido em 

complemento a uma imagem proposta. Então eu acho que as coisas caminham muito 

juntas, porque uma imagem tem muita informação escrita. Uma imagem tem a capacidade 

de te levar a imaginar uma série de coisas. Vou dar um exemplo banal: se eu vejo a imagem, 

sei lá, de um batom, um objeto de cosmética, aquilo pode me levar pra um romance, aquilo 

pode me levar pra uma situação de sedução, de beleza, de alegria, de tranquilidade, ou 

não. E aí vai de cada um, e eu gosto de jogar. Eu acho que arte trabalha claramente com 

ativação de sentidos. 

N: Tanto é que as artes deixam até a nomenclatura mesmo. Num determinado momento 

ela deixa de ser artes plásticas e passa a ser artes visuais porque tudo tá dentro de uma 

perspectiva visual. 

N: A própria ideia da letra que eu uso também para fazer o meu trabalho, é uma letra 

desenhada, é uma letra construída, é uma letra que é quase aquela letra da caligrafia. É a 

letra daquilo que é moldado. Eu me interesso muito pelo mundo infantil. O mundo infantil 

é um mundo onde o ser humano está sendo construído, ele está sendo moldado ali. Da 

mesma forma que pra aprender a escrever o B, o A, o C, o D, ele tem um manual, ele tem 
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um modelo, que são aqueles livros de caligrafia. Até que ele consiga... Depois aquilo vai 

mudar pra um que a gente chame de personalidade. Pra ver com os documentos, você 

assinou uma coisa aos quatorze anos, depois aos dezesseis muda, aos dezoito, vinte, 

quarenta, sessenta, toda a tua assinatura vai mudando. E é muito curioso porque da 

mesma forma que a criança ao nascer não domina os métodos de coordenação exatas, ela 

vai sendo condicionada. Da mesma forma que ela aprende a falar, ela aprende a escrever 

via um treinamento. Como ela aprende a comer. Você vê uma criança comendo, ela pegou 

uma colher aqui, vê que até ela entender que ela tem que transportar aquele alimento até 

exatamente a boca dela, vai parar no nariz, no olho, na testa. 

N: E esse aprender é longo. Se tecnicamente a pessoa tiver uma vida longa, essa assinatura 

vai mudando ao longo dos anos, ela vai sendo acrescida de outros contornos. Até em 

algum momento na extrema velhice, quando talvez essa pessoa se perca de novo em si, e 

desaprenda isso e não consiga usar a própria caligrafia. É a caligrafia como instrumento 

de personalidade. Então! Isso pra mim é muito importante manter. 

N: As pessoas perguntam “ah! Sua letra é tão linda!”, eu trato a letra como um desenho 

porque ela tá comunicando um objetivo específico. 

N: Para esse adulto que já foi uma criança. Porque eu acho que você na idade adulta tem 

pequenas nuances, diferenças, você continua sendo aquilo que você era quando em 

criança. A tua essência tá ali... E eu tenho muito interesse em colocar esse adulto de novo 

na perspectiva infantil ao ver um trabalho meu. Tanto que é por isso que eu trabalho com 

muitas coisas que são próximas de linguagem de brinquedo, ou a própria escala mesmo, 

miniaturizando os elementos tridimensionais. 

N: Mas no desenho a função dessa letra é informação, e é muito precisa, muito exata. Ela 

é muito controlada. Por isso que eu digo as duas. Tudo é muito visual, existe uma 

informação textual mas que vai sempre remeter a esse encontro da visualidade. 

C: É o que eu achava, que bom que você falou isso! 

C: No seu livro que eu tenho aqui, que eu roubei da minha mãe  

N: Ah! esse livro é esgotado 
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C: MEU! (risos) 

C: tem uma dedicatória pra minha mãe 

N: é assunto seu com sua mãe  (risos) 

C: Você em alguns momentos utiliza a foto, em alguns momentos o traço... São momentos 

diferentes? 

N: São, pelo seguinte. Aqui, nesse caso desse livro, isso aqui é um trabalho... 

C: aham 

N: é um negocio documentado... 

N: aqui não é uma coisa feita especialmente só pra edição, pro livro... 

N: Então isso aqui não é essa coisa de fotografia. Quando eu soltei um, fiz um trabalho. 

Quero soltar uns trezentos balões no céu. Morava em Brasília e lá o céu é essa coisa muito 

presente, cotidiana da cidade, porque você tem uma topografia de construções baixas. 

Então, você tem sempre esse céu muito azul, e tava não sei exatamente que mês, que tava 

a seca e o céu fica constantemente azul sem nuvens, sem nada, sem chuva, ai eu falei ah! 

Vou pensar o que a gente pode fazer... E aí eu fiz essa coisa, que é como se distanciasse, 

né? 

N: Mas o que tá escrito aqui, que é voltado só para o livro, porque eu acho assim, quando 

você faz um livro, eu trato sempre os livros como é... existe um processo documental de 

algumas obras que se tem feito, mas que você trabalha coisas que a pessoa que não tá na 

exposição ou não tem acesso à obra em si pode ver, e pode conhecer o universo do artista. 

C: É! Queria te fazer mais uma pergunta 

C: Essa relação que eu abri por acaso aqui, talvez porque eu já abri tantas vezes que abre 

e vai direto, né? Eu fiz uma relação na minha cabeça que pode ser absolutamente viagem... 

De que a miniatura, além de toda questão do objeto que remete à infância, tem também a 

questão da perspectiva de quem tá vendo, porque o nosso natural é achar que o pequeno 

tá longe, né? 
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N: SIM 

C: E isso dá um tempo pra gente se aproximar... 

C: Quer dizer, é um tempo de raciocínio que você generosamente dá a quem tá vendo sua 

obra. E aí, quando eu vi essa foto junto com a outra eu tive essa mesma relação, essa 

mesma sensação das miniaturas... Essa ação dessa tinha essa intenção? Ou isso é viagem 

da minha cabeça? 

N: Eu acho que aí no caso, quando você tá pensando numa grandeza que é uma grandeza 

natural, como a imensidão, o céu, qualquer coisa que você coloque lá acaba sendo 

pequeno. 

N: Cê pode ser até um avião, um jumbo enorme! Ele vai ser um ponto naquele pedacinho. 

N: Assim, realmente eu não tinha pensado nessa ideia, mas acaba sendo, porque toda a 

minha relação com a paisagem sempre foi de grandezas, muito desse vazio mesmo. Por 

exemplo, eu cresci em Fortaleza, o mar na cara da cidade. Você olha aquele mar que é uma 

imensidão, que é uma fronteira natural, né? Da geografia, e do outro lado tá a África, 

literalmente assim... A gente não consegue olhar, nosso olhar não alcança até lá. Que o 

mundo dobra, então você tem aí, quando você vê uma vela lá no fundo, um navio e um 

ponto, uma coisa, aquilo também trabalha com um grande plano e qualquer coisa que 

esteja lá vai tá pequeno. 

N: Mas o interesse que eu tenho em fazer essas coisas muito pequenas vem de diferentes 

correntes. Primeiro quando eu estudei artes, nos anos noventa. E lá nesse período eu 

peguei todo um grupo de professores oriundos da Geração Oitenta. E na Geração Oitenta 

você tinha primeiro uma mídia muito forte, que era a pintura. Uma mídia muito 

determinante, não só no Brasil mas outras cidades do mundo. Você ainda tinha toda uma 

situação pós pop-art norte-americana, onde as coisas eram gigantescas, enormes. Então 

se tinha uma tela, essa tela tinha que ter três e meio por dois e meio. Eu me lembro, às 

vezes os professores diziam “não! vocês têm que pintar coisas gigantes, tem que entrar, 

era quase uma coisa assim, ah soltar o corpo” 

C: ampliar o gesto, essas coisas  
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N: essas coisas  

N: E eu achava muito engraçado. Respeitava, mas não era aquilo que me interessava, e 

também por outro lado também não me interessava aquele mundo tão pequenininho, tão 

coisinhas, aquelas coisinhas tão miudinhas, como era por exemplo o mundo das gravuras. 

A gente vê gravuras muito, muito, muito pequenas. Eu achava que as coisas deveriam ser 

diferentes sabe?  

N: As coisas que mais importavam eram muito pequenininhas. Eu quero dizer o seguinte, 

por exemplo, eu lia histórias, eu lia muito contos de fadas, muito, uma coisa que eu leio 

até hoje. Me interessa muito, eu estudo isso muito a sério, e nos contos de fadas você lida 

muito com aquele mundo estranho da pequeneza, da coisa do detalhe. É o gato de botas, 

era o gato que era o protagonista. Ele era pequeno, ele era curioso, ele era astuto e tal. Em 

Cinderela, o ponto de tensão é o sapato, é o pequeno. Aladim era a lâmpada. Então você 

sempre tinha aquele mistério daquela coisa pequena. 

N: E quando você também ouvia os romances. Ah, a beleza dos seus olhos... O olho é algo 

tão pequeno, tão delicado; se você olhar uma pessoa inteira, o olho é uma das menores 

coisas, né?  

N: Então eu achava que o meu trabalho, o meu caminhar pelas coisas, eu via que podia ter 

um outro olhar uma coisa, assim mais sutil, mas eu não precisava mais dos cinco metros 

de tela pra me comunicar, não. Eu, não. 

N: Talvez outras pessoas precisem, e eu entendo completamente que cada um é cada um. 

Mas por isso temos os brinquedos também. Você pega um bonequinho, um carrinho, não 

interessa, uma peça de brinquedo, já destruído, você trabalha com aquela situação toda 

fragmentada, bola de gude, dadinho, não sei o quê, um docinho, mesmo um alimento, né? 

Aquela coisa, mas criança fica louca. Muitas vezes não é nem pelo bolo, docinho, mas pelo 

brinquedo que tá lá em cima do bolo. 

N: O meu olhar caminhava muito por isso sabe? Sabe, assim, quando eu via os mais velhos 

prontos pra sair, quando as pessoas saiam muito de terno, eu ficava muito mais ligado 

como era o detalhe da abotoadura, ou do relógio, ou do anel, não sei o que, do que a roupa 

em si. Eu ia muito por esse caminho. 
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N: E que pra mim era muito complicado, porque quando você está, digamos universitário, 

às vezes você tem que fazer o que o professor quer, você não tem tanta autonomia. Então 

tinha momentos que eu até brincava, eu fazia uma tela, ah ok, você quer que eu faça? Nas 

suas disciplinas X de pinturas que estudei, quer que eu faça uma tela enorme eu faço! Eu 

comprava uma lona, esticava uma lona de dois e oitenta por um e setenta, uma coisa assim 

GIGANTE mesmo, e preparava aquilo com todo rigor técnico que tinha que ser preparado 

e tal, e depois fazia o desenho bem pequenininho, deslocado no espaço, numa margem, e 

era o meu trabalho. Que eu acho que as coisas são assim... você olha um todo, você olha 

um todo, vamos imprimir muito claro, você vai olhar uma grande paisagem, é ALGO que 

vai te chamar atenção, não é a paisagem inteira, não é, o teu olhar sempre vai por um 

caminho X, esse caminho é que me interessa. Por exemplo, quando eu penso em expor 

algo, quando eu penso em mostrar um trabalho, eu não preciso da coisa gigantesca do 

outdoor. Por enquanto não. 

C: A gente começou a conversa com você falando que as pessoas se preocupam muito se é 

verdade, se não é... 

N: Sim, olha as narrativas. 

C: Se é biográfico, se não é? 

C: E aí eu lembrei de uma teoria antiga minha de que, na verdade, o ficcional é mais 

verdadeiro do que o biográfico, porque no momento em que você inventa uma historia 

você esta inventando a historia que você gostaria de ter, e não necessariamente a que 

aconteceu com você. Por isso quando eu comecei a conversa eu falei não faz diferença. Eu 

realmente acredito que não faz diferença. Porque seja a historia inventada ou não, ela é 

reflexo de algo que aconteceu com você ou de algo que você gostaria que tivesse 

acontecido... 

N: E no meu caso não é. É como eu digo mesmo, algumas coisas foi que eu vivi mas que eu 

vivi assim, não como agente total mas como um observador, né? 

N: Porque uma das coisas que eu realmente me interessei, eu observei esse mundo... 

N: Aí é claro, dentro do que eu observo, coletar o que for, o que eu achar que é significativo, 

que é bacana em termos gerais. E a gente observa tanta coisa! As diferenciações de cada 
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situação, é perspectiva. Por exemplo, as crianças numa festa de aniversário, é algo tão 

impressionante, né? Eu era convidado pra muitos aniversários sempre, e eu sempre ficava 

olhando todo aquele mundo da sociabilização que ia desde as crianças até os adultos. 

Umas super tímidas, outra super extrovertidas... Então você ia vendo como as coisas iam 

se delineando... Aqueles mistérios assim que iam acontecendo; isso eu achava muito legal, 

eu sempre... Algumas coisas eu nunca esqueci. Assim, dessas situações mesmo. 

C: Legal. 

C: Uma outra coisa que eu percebo muito no seu trabalho e que me toca muito é um 

silêncio... 

N: Um silêncio? Como assim?  

C: Essa coisa dessa... dessa amplidão, sabe, que te permite entrar, porque tem esse espaço 

pra você entrar... E um espaço pra você entrar é necessariamente silencioso. Se ele tá 

irradiando o tempo todo você não consegue entrar, você não tem esse vazio, você não tem 

esse silêncio, esse espaço pra poder entrar. Não sei se eu estou sendo muito clara, até 

porque este conceito não está muito claro na minha cabeça ainda. É mais uma percepção 

do que uma opinião formada. E aí olhando aqui em volta, que é quase um paraíso pra mim 

essa quantidade de livros, eu fico me perguntando se isso é um reflexo seu, e aí sim, aquela 

coisa do self que até fala no seu livro um pouco... 

N: É, acho que é o texto da Ana Tereza Jardim. 

C: É. 

C: Ou se é um desejo, ou ambos. Não sei. 

C: Como é que é esse silêncio gráfico pra você? 

N: Porque eu acho que as coisas podem estar e convivendo ao mesmo tempo, né?  

C: Sim, convivendo ao mesmo tempo. 

N: Eu procuro trabalhar assim, as coisas que são importantes pra mim, que têm pesos. 
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N: Muitas vezes as coisas podem ser um pouco mais silenciosas, como podem ser um 

pouco mais audíveis, né? Isso varia. 

C: Você chegou a ler o projeto que eu te mandei? 

N: Li, li. As considerações... 

C: É um pré projeto, é natural que mude um pouco, quer dizer, enfim... 

N: Claro! Isso é normal, você tem dois anos ainda, né? 

C: Tenho dois anos ainda, eu acabei de começar, inclusive gostaria de perguntar se eu 

posso te procurar de novo, mais pra frente... 

N: Lógico! 

N: Pode, se você quiser, de alguma coisa que você tenha dúvida. 

C: Tá bom. 

N: Tão tá, aí a gente pode ver...  

N: Mais alguma coisa pra hoje? 

C: Tô felicíssima, já, Muito Obrigada! 


