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Esta publicação é resultado de processos desenvolvidos por estudantes participantes 

da disciplina Poéticas do Desenho, ministrada por mim, entre março e julho de 2019, 

no curso Artes Visuais Bacharelado da Universidade Federal de Goiás -  FAV, UFG. 

É preciso dizer que por Poéticas do Desenho, resumidamente, podemos indicar as 

investigações iniciais envolvendo a linguagem e procedimentos do Desenho, seja 

com intuito de sinalizar o entrelaçamento das produções desenvolvidas com os 

pensamentos possíveis e extraídos com a criação; seja para elucidar as operações 

processuais e conceituais alcançadas por estes estudantes. 

Ao longo do semestre, estas investigações abordaram diversos aspectos que a 

ligavam à criação da obra, mais notadamente no campo investigativo do desenho. 

Como modo ampliado de produzir algumas ativações e descobertas, nos debruça-

mos em diferentes situações "disparadoras" de um futuro processo artístico. Estas 

situações nos permitiram abrir leques de assuntos, materiais, suportes, que se apre-

sentaram para, ao menos, despertar em cada um/uma o interesse pelo desenho e 

pelo desenhar.

Como operação ocorrida ao longo do semestre, foi preciso desengavetar certas 

"coisas" que estavam estagnadas em nós mesmos, mas também em objetos, 

cartas, fotografias ou mesmo em outros desenhos. Este desengavetar se deu, entre 

outras, com a procura de coisas que foram coletadas, escolhidas, selecionadas, 

garimpadas, nos acervos pessoais, armários, gavetas, caixas, casas, e o comparti-

lhamento disso tudo nas mesas do atelier de desenho. 

Coisas e mais coisas. As mais diversas, mas não coisas quaisquer. 

Elas, tanto podiam falar das intimidades, das banalidades ou das estranhezas, 

como também dizer dos desejos, das frustrações e das inquietações. De riquezas, 

de antiguidades e de sonhos. 

Ao olharmos para cada pequena peça recolhida e mostrada, percebemos sua força, 

a força das histórias que eram contadas por elas; contidas em seu corpo ou no fato 

de simplesmente existirem. Outras tantas vezes, elas foram atravessadas por 

esquecimentos. 

Como metodologia de trabalho, e para que pudéssemos associar estes objetos ao 

processo do desenho, foi preciso lançar bases em direção à ampliação da sua 

linguagem, entrecruzando-a com outras áreas, campos e formas de conhecimento. 

O caminho mostrou-se como um busca intensa. 

Como professor que acompanhou o desenrolar dos trabalhos ao longo do semestre, 

penso que estes objetos (talvez) tenham ativado e incentivado o início destes proces-

sos de criação que são pessoais, estabelecendo algum olhar para si mesmo, ou 

quando não, ao menos, instaurou o questionamento para a existência de tantas e 

diversas alternativas que o artista tem para iniciar um desenho; um processo, um 

Assim os desenhos apresentados estão intimamente ligados a estes pensamentos 

decorrentes dos ensaios realizados e das conversas e apontamentos surgidas no 

decorrer da disciplina. Estes desenhos, ao tecer diálogos com cada estudante-artis-

ta, acabam provocando aberturas para revelar as trajetórias pessoais presentes, as 

escolhas enfrentadas e as questões trilhadas, mas também mostram a coragem 

que tiveram ao buscar instaurar, no que foi exposto e que agora está aqui publicado, 

algo que diz de si e ao mesmo tempo diz de todos nós, para nós, sobre nós.

Termino dizendo que este é um texto despretensioso, escrito em junho numa tarde 

de sábado para a turma do 3º período do curso Artes Visuais Bacharelado. É um 

texto para nos dizer e lembrar dos inícios, do que há por vir e que há muito por 

continuar. É, pois, um texto-desenhado, que acontece e se entrelaça aos outros 

desenhos desenvolvidos por elxs,  entre março e maio na disciplina Poéticas do 

Desenho do curso Artes Visuais Bacharelado. 

Glayson Arcanjo
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E N T R E  P O É T I C A S  E  D E S E N H O S :

A P R E S E N T A Ç Ã O  D O S  D E S E N H O S  T E X T O S  A U T O R I A I S
D E S E N V O LV I D O S  P O R  C A D A  E S T U D A N T E S



A  E X P O S I Ç Ã O



AMANDA VELOSO



Este desenho foi desenvolvido a partir da minha coleção de itens que me fazem 

recordar algumas relações afetivas que construí ao longo dos últimos anos. O objeti-

vo foi representar essas pessoas com quem já me relacionei e ainda me relaciono.

 

A escolha da pele como suporte para o desenho surgiu baseada no pensamento de 

que a memória é uma marca que cada um constrói e carrega em si, portanto, a tatu-

agem foi a linguagem mais adequada para a proposta. O local foi definido levando 

em conta o conforto para o processo; e a escolha de posicionar o desenho voltado 

para mim se deu pelo fato da proposta se voltar para questões íntimas. 

O desenho final se deu através de uma série de experimentações e esboços a fim de 

solucionar tamanho e estilo de traço adequados, além de atingir o objetivo proposto, 

considerando o fato de que esta foi a primeira tatuagem que fiz. Portanto, a tatuagem 

representa a mim em um momento de afeto com outro rosto sem qualquer caracterís-

tica física, dessa forma ele pode ser identificado dentro de diversos relacionamentos.







ANA GOMES

A obra produzida no mês 06/2019 tem como elementos estéticos um 

caderno confeccionado manualmente, folhas gramatura 180 e capa de 

algodão cru costuradas com barbante de maneira intuitiva, e ao lado um 

caderno amarrado com barbante em seu conteúdo minhas escritas 

secretas de 2016 à 2018.

Deste caderno selecionei assuntos problemáticos das épocas mais 

obscuras do meu crescimento como pessoa, em maioria traumas ainda 

não resolvidos, em uma tentativa de superação das sequelas de uma forte 

crise depressiva que sofri dos 14 aos 17 anos em negação da doença.



Resgatei estes textos e poesias e expus ao lado do meu caderno fechado, de onde 

os retirei, com intuito de dizer: “Eu tenho problemas mal resolvidos, vocês que se 

indentificaram também tem problemas mal resolvidos, e como vocês exponho e 

escolho lidar com o que quero.” E também na tentativa de resolver estas questões 

ao revive-las em uma experiência artística, lidando com a fluidez e as manchas da 

aquarela, as cores e os gestuais femininos representando confusão, tristeza, 

culpa, dor.

Por fim, na última página do trabalho, um gestual de “auto abraço” junto de uma 

frase minha que de alguma forma me conforta.







ANDRÉ ROVO
D & D

A série de desenhos à lápis de cor destaca as silhuetas de cinco 

aventureiros das várias classes de personagens de RPG, tendo como 

inspiração os livros de Dungeons & Dragons, e as obras de J. R. R. 

Tolkien, com influências da série de games The Elder Scrolls 

(principalmente Morrowind, Oblivion e Skyrim), e outros games como 

Dark Souls (I, II, e III), com algumas referências do mangá Berserk de 

Kentaro Miura. Cada personagem é representado dentro das formas 

pitagóricas dos dados de 4, 6, 8, 10, 12 e 20 lados. Os dados escolhidos 

correspondem às respectivas classes de personagens que mais utilizam 

aquele tipo de dado.



O dado de quatro lados é o principal dado utilizado nas magias dos magos e feiticei-

ros. O de seis lados é usado para calcular o dano de espadas pequenas e das flechas 

de arcos curtos, armas comuns de ladinos e caçadores. Os clérigos costumam 

utilizar o dado de oito lados para seus poderes de cura e para calcular o dano de 

seus ataques com armas médias. O dano causado pelas espadas bastardas e pelas 

alabardas, armas comum entre Guerreiros e Paladinos, é calculado com um dado de 

dez lados. O dado de doze lados é utilizado para calcular o dano do machado grande, 

arma predileta dos Bárbaros. Como o dado de vinte lados é utilizado por todas as 

classes de personagens e pelo mestre de jogo, dentro dele está representada a 

famosa cena de RPG de um dragão guardando seu tesouro.







CAIO LUCAS DE M. MINÁ
T E X T U R A S  E  S U A S  F O R M A S



Minha proposta se trata de uma série de pinturas digitais, feitas através de fotografias 

reais que partem da abstração de suas formas e texturas para a formação do quadro. 

O processo utiliza das “manchas” da foto trabalhadas repetidamente, formando algo 

disforme da imagem original, sempre com foco nas texturas, formas e direções. 

Sempre tive apreço pela arte abstrata e pela manipulação digital. Da dificuldade em 

me adequar a pintura convencional ou a manipulação de imagens surgiu este 

processo, que utiliza essas técnicas ao mesmo tempo. As técnicas digitais são 

usadas como um carimbo, semelhante às técnicas de pintura, que utiliza das textu-

ras das fotos para formar algo novo. 

Nessa elaboração formal surge algo novo a cada quadro, pois cada foto possui uma 

singularidade diferente que chama a atenção, e que pode ser desde cores de um 

animal à detalhes da janela de um prédio. Neste processo ainda trabalho com 

formas e cores, mas com o foco nas texturas das fotos obtenho algo mais próximo 

do real que traz uma singularidade para cada obra. 







CLEBIO BARBOSA DE SOUZA
C O N S T R U Ç Ã O  E  M E M O R I A



No aprendizado do desenho a pratica é o que faz a evolução no processo de criação, 

assim, desta forma, pode-se obter um bom resultado, tanto no desenho de observa-

ção ao de pensamento.

Querer desenhar ao que vem no pensamento é onde encontro dificuldade e às vezes 

isso me motiva, nesse sentido criei uma serie de desenhos pensando nos processos 

que foram estudados ate o momento.

 Na serie consiste desenhos de seres imaginários criados a partir do pensamento, 

junto a variações de desenhos observados de ações do corpo humano, somente em 

construção, buscando unir os estudos, com técnicas pessoais e trazer ambiguidade 

nos desenhos para projetos artísticos na arte urbana.







GABRIELA N. DE CARVALHO
Á L B U M

Minha proposta é realizar uma série de três desenhos distintos, mas com 

características similares sobre o mesmo papel, feito à grafite e nanquim. 

Esse papel é dobrado em 3 faces, adquirindo um aspecto de livro, ou 

melhor, de álbum.

Os desenhos possuem uma mesma personagem, que sou eu, em 

momentos distintos da minha vida. Essa personagem está acompanhada 

com “cicatrizes” de muro, sobre sua face, “metamorfoseando-se” consigo. 

Outro ponto sobre meu trabalho é a presença do claro e escuro, entre o 

grafite e o nanquim. Somente os rostos estão iluminados. A presença da 

vela é um fator extremamente importante na construção dessa obra. Ela 

que “permite” acesso ao álbum, e espalha-se sobre o papel, marcando-o.



Os processos que me conduziram ao ponto em que estou, giraram em torno dos sentimentos 

que as fotografias provocavam em mim. No entanto, isto parecia insuficiente pois percebi que 

um ponto importante de quem fui e sou está relacionado ao muro de grandes fronteiras (seja 

por motivos de nacionalidade - entre mundos -, seja por motivos sentimentais) e, apesar de ter 

demolido algumas, muitas ainda me acompanham e os efeitos que deixaram ainda podem 

ser aparentes. Nestes desenhos, faço mais que um recorte baseado nas três fotografias, pois 

mostro ao espectador o que a câmera foi incapaz de registrar. 

Uma referência importante que auxilia na compreensão da minha obra é um fragmento do 

livro do Didi-Huberman (1953), Levantes (2017), no qual ele cita uma pequena canção: “Fui 

jogado num cárcere de onde não via a luz do dia, gritando eu me iluminava com a luzinha que 

eu acendia” (pp. 37). Estas velas possuem grande significado na elaboração do trabalho e 

também possuem grande carga emocional para mim. Ao introduzi-las juntamente aos rostos 

de tons mais claro, exponho o rosto sendo iluminado pela vela que abre o álbum, observando-

-o; pela vela que permite acesso; pela vela que o suja; e, principalmente, pela vela que o queima. 
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JEISE K. CARNEIRO PROCÓPIO
F R A G M E N T O  D I M E N S I O N A L

Partindo-se do princípio da experimentação de espaços, materiais e 

formações de ideias articuladas através de registro e investigação de 

aspectos visuais e históricos. O processo artístico teve desenvolvimento 

os quais estão embasado na tríade: a negritude como representante 

central, a sobreposição de grafismos e a predominância de cores 

quentes. 

Foi necessário um desenho preparatório de composição com 

particularidades da identidade na indumentária comum e nos traços 

físicos e na esquematização de como seria a distribuição espacial. Em 



Em seguida dando-lhe detalhamento e acabamentos com uso de grafite, tinta acrílica 

e nankin, tendo como resultado os contrastes cromáticos com a linearidade, 

permitindo ressoar uma certa expressividade. Constituído de três desenhos que 

forma o desdobramento da narrativa.

O primeiro desenho que permanece centralizado carrega consigo conforme as 

caracteristícas mencionadas. Já o segundo e o terceiro também, só que uma 

imagem fragmentada que dialoga diretamente com a outra composição unificada no 

aspecto do mapa ser um fator que depois desconstrói .

Esse trabalho concentra-se num contexto de forma crítica junto da questão étnica, da 

ocupação territorial, da hierarquia e da perspectiva da construção de histórias 

silenciadas passando por uma desconstrução e aproximando ainda mais para a 

contemporaneidade, esses efeitos e as problemáticas que permeia há séculos.







JONATHA L. CUNHA

Com desenhos simples que exploram as linhas e as formas, procuro 

apresentar transformações meio surrealistas dos objetos. Parto do 

desenho do objeto “caderno”m onde desses cadernos saem folhas que 

dão início a uma roda e por fim, se fragmentam como pétalas de flores 

soltas no ar, pequenos fiapos leves, parecidos com pêlos, quando 

sopradas ou simplesmente ao bater do vento. 

Construo desenhos somente com o uso do grafite e sobre papéis brancos 

A4, para representar um diário de folhas brancas. Os desenhos 

representam um procedimento em que a transição da forma de um objeto 

para outro parece ser possível só na imaginação. 

T R A N S F O R M A Ç Õ E S  I M A G I N Á R I A S



Então, o diário branco, é aberto bem no meio das folhas e parece ser folheado da 

esquerda para a direita pelo vento. Mas logo se percebe que começa a se soltar do 

diário, para, em seguida ir se curvando; formando um círculo de folhas e fazendo surgir, 

no que está para concluir o círculo uma outra forma que aparece. Elas se desfazem aos 

poucos em pequenos e finos como pêlos sendo, assim, dispensadas no espaço.

Da folha para o círculo que pode chegar a ser desfeita no espaço; surgem sequências 

de desenhos para ilustrar essas passagens; referências ao diário ou até mesmo aos 

desenhos que guardamos durante tempos, e que dificilmente podem virar uma história 

em círculo ou ciclo, pois começamos em um caminho e tentamos depois de muito 

tempo retornar ao início, mas pode ser desfeita, como tais flores que ao soprarem se 

dispersa pelo espaço.







JÚLIA ANDRES
S E  N Ã O  L E M B R O ,  E X I S T I ?

Falar sobre memória é pensar sobre narrativas. Como contamos e 

recontamos, criamos e recriamos fatos e histórias. É localizar essas 

narrativas em algum tempo e espaço. Estruturamos quem somos ao 

redor de memórias. Falar sobre memória também é pensar o lugar do 

não dito. É falar de envelhecimento/apagamento/esquecimento. 

 “Ando esquecendo as coisas, e isso me assusta.”
(Neil Gaiman, 2015 - O homem que esqueceu Ray Bradbury)



Relações e afetos vinculam-se a memória. Experiências pessoais que passam pela 

(re)construção de narrativas individuais e/ou compartilhadas. As memórias 

dominam quem somos, o espaço do “eu”. Criamos um relato lógico e linear sobre nós 

e o mundo ao nosso redor com base nessas narrativas. Pensar em memória também 

é dizer sobre os meios materiais no qual a memória busca confirmação, se propaga 

e se registra. E se não há registros ou lembranças, não há memória? Será que existiu?

O projeto “Se não lembro, existi?” inicia com meios materiais: slides da minha infância 

e projetor antigo. E a partir desses meios materiais sobreponho camadas de desenho 

feito em transparência e caneta nanquim e/ou de retroprojetor. O passar dos slides 

movimenta com certa ordem esses afetos/memória/relações. Rompe a estática e 

cria uma cadência própria e individual. Gera um som, que ritmiza as memórias e 

embala os afetos. O aquecimento da lâmpada do projetor que aquece o ambiente, 

gerando sensações físicas que podem ser agradáveis ou não. Os desenhos são 

pouco elaborados, por meio de movimentos rápidos e mais instintivos, tentam trazer 

as sensações e reflexões elaboradas no processo de realização do trabalho.
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MYREILLE CAETANO



Estes desenhos se baseiam no que já faço desde que entrei neste curso. Abordo a 

respeito de temas políticos e sociais. Fiz três desenhos, um com três meninas em 

um protesto reivindicando pelos direitos das mulheres, o que é uma luta feminista e 

esse assunto me interessa muito. O outro desenho que fiz foi de grades prendendo 

palavras como se fosse uma jaula ou cela. Essas palavras não são aleatórias e 

foram escolhidas para mostrar minha poética e acredito que nos tempos sombrios 

que vivemos a arte deve ser um objeto de luta e afinal arte é política! Citei palavras 

como: educação, direitos humanos, segurança etc. Acredito que a poética fala pelo 

trabalho e que cada um carrega consigo interesses, questões ou motivos para lutar 

e que isso não deve ser julgado e sim visto de acordo com a visão da pessoa para 

tentar entendê-la. 







PEDRO JORDÃO

A poética envolvida na obra se envolve em uma questão biográfica. 

Cada uma das faces possuem um pedaço da minha história e de 

aspectos da minha vida.

Me utilizei de faces para transcrever esse sentido, pois leva a questão de 

identidade. Quase todos os nossos documentos pessoais precisam de 

uma foto de nosso rosto para serem válidos, pois é nossa aparência que 

distingue de forma mais prática uma pessoa de outra e nos identifica.



Existe uma deformidade em cada um dos rostos humanos na obra. Aspectos do 

rosto também revelam histórias e sentidos diferentes. Existe uma explicação para 

cada aspecto desses, desde a relação de tamanho do desenho, até aspectos 

figurativos como um olho faltando, no desenho "Depressão", que compõe a obra.

São vários desenhos diferentes que compõe o espaço de um papel A4. Questiono 

com isso a necessidade de troca de suporte ao se realizar vários desenhos, é 

realmente necessário? O espaço em branco de um papel pode ser configurar como 

um novo desenho se eu assim quiser, ou por estar no mesmo papel é 

necessariamente o mesmo desenho? No caso da obra são desenhos diferentes que 

poderiam se mostrar em diferentes papéis e formar uma série, mas optei por 

questionar o quanto o espaço do suporte interfere no sentido.

No caso os desenhos mesmo significando aspectos diferentes, compõe um assunto 

geral, que sou eu.







RAFAEL FERREIRA
O  Q U E  FA Z  D E  N Ó S

O que faz de nós, nós mesmos? O que define isso? E porque? 

Sou memória, sou informação, tudo gira, nada é totalmente estático, e 

com as pessoas não é diferente, somos uma infinidade de 

acontecimentos, acasos e acidentes. É uma coisa que fizemos, mas 

também algo que deixamos de fazer, são as pessoas que conhecemos e 

também as que nunca vamos conhecer. Somos o puro acaso. 

O paradoxo do navio de Teseu traz uma reflexão sobre até que ponto algo 

pode mudar para continuar a mesma coisa. Esse paradoxo cita a viagem 

que Teseu e outros jovens fizeram quando iam ser sacrificados ao 

minotauro. Durante a viagem peças do navio iam estragando e sendo 



substituídas, até chegar ao ponto que se usassem as peças velhas, poderia se fazer um outro 

navio. O paradoxo traz a seguinte questão: O navio que chegou ao final da viagem, é o mesmo 

navio do começo? Com essa reflexão, e pensando que o navio da chegada, não era mais o 

mesmo navio da partida, assim como o  eu do passado, não é o mesmo eu do presente, nem 

será o eu do futuro.

A identidade parte da memória, como se fossemos um sistema operacional, que se trocásse-

mos de "hardware", ainda seriamos o mesmo sistema, com todas as suas particularidades, 

porém o restante estaria diferente. O corpo como recipiente, é substituível, poucas são as 

células que nos acompanham desde o nascimento, elas são sempre substituídas. Somos o 

navio de Teseu, que a pesar de ter a sua materialidade em constante mudança, ele sobrevive 

como um conceito, mas isso tudo só é possível, através de um referencial, de um observador 

que possa tomar uma conclusão. Nós somos o referencial de nós mesmo, ao passo que o 

navio de Teseu, como sendo um objeto, carece dos outros para ser o álibi de sua essência 

existencial. Mas ainda assim, com os dois navios postos lado a lado, qual seria o verdadeiro 

navio? Seria o álibi que o seu dito referencial quiser que seja. Assim como a imagem que 

temos de nós mesmo, é a única que realmente importa, pois nós existimos em nós mesmos, 

sem precisar da confirmação de outra pessoa.

Minha produção foi colocar elementos que considero chave na representação da ideia de não 

estática. Escolhi representar o cérebro, que é onde guardamos nossas memórias, e também 

o coração que pode ser um símbolo do nosso caráter emocional, é um instrumento que cria e 

nos liga aos nossas memórias afetivas. São dois símbolos que para mim é a síntese do eu 

como individuo. Também coloquei na minha composição, a representação de um navio para 

evocar o paradoxo de Teseu, e usei de uma frase de uma musica que me toca muito "Sou 

eterno a prestação", é uma forma de dizer, que a pesar de finitos, somos também eternos em 

nós mesmos. 
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RENAN ACCIOLY WAMSER
V E S T Í G I O S  D O  C E N T R O

 A série de produções artisticas Vestígios do Centro, tem como base a 

imersão no Setor Central de Goiânia o utilizando como ateliê expandido 

de minhas  propostas artísticas. Tendo a fotografia analógica como 

suporte, procuro resgatar em meu acervo pessoal memórias da 

localidade e mesclar com vestígios e colecionismos adquiridos durante 

minhas inserções. Inserções estas realizadas através da caminhada, que 

percorre os mais diversas ruas e e ambientações deste local, valorizando 

texturas, paisagens e padrões.



A primeira e a segunda obra que compõem esta proposta se utilizam de imagens 

garimpadas de acervo pessoal próprio. Ao resgatar imagens de um passado que 

abrange minha infância neste setor, crio a partir da fotografia analógica outras 

imagens em filme preto e branco  e dentro da colagem estabeleço uma relação 

entre as mesmas. Paisagens comuns a minha realidade se fundem com memória 

, auto retratos, personagens que compõem a vivência no Setor Central e minhas 

próprias relações. Tudo isso realizado a partir de uma escala monocromática.

A terceira obra surge a partir do recorte em stencil, que tem permeado meu 

processo artístico desde seu início. Desta forma utilizo a marcação realizada pelo 

corte em estilete como base e ao fundo adiciono novas imagens a esse suporte. 

As imagens utilizadas são fruto de minhas inserções a pé pelo setor, fotografando 

padrões de calçadas. O colorido desta vez ganha destaque, pois pretende 

aproximar o espectador do formato real destes padrões. Uma série de 6 calçadas 

serão utilizadas sob um mesmo recorte, que destaca o contorno de uma 

fotografia de acervo pessoal.







SAMUEL RUFO



Vinha de um imenso bloqueio criativo e uma perturbadora indecisão sobre o que 

desenhar, lidando com as altas expectativas que sempre coloco sobre mim mesmo. 

E nessa relação complicada com o desenho, na qual a infinitude de possibilidades 

não se traduz em uma imagem, encontrar o desenho ideal é uma questão de sorte. 

Por coincidência, ou não, já era um tema que tinha abordado esse semestre e é o 

pontapé para esse trabalho.

Percebi, num bilhete de loteria, que um desenho realizado com caneta esferográfica 

num pequeno pedaço de papel contem a enorme esperança do apostador e pode 

ser o responsável por uma transformação inimaginada.

Resolvi partir de um padrão já desenhado e os rearranjar sem expectativas senão as 

de entregar um resultado. Transpus para o papel, usando a mesma caneta, diversos 

padrões que foram gerados computacionalmente (sorteados) pelo algoritmo da 

mega-sena. Cada padrão desenhado, no papel, e momento certo já conteve um 

potencial transformativo enorme.







TULASSY
T U  M E S M O



A procura por símbolos representativos perpetua minha vida há tempos e a partir da 

minha busca no campo artístico por expressividade e autoconhecimento, ela anda 

se tornando cada vez mais latente. Os desenhos que compõe o trabalho exposto, 

intitulado como "Tu mesmo", foi gerado na tentativa de extrair, a partir de um ritual 

íntimo e intuitivo, coisas minhas, do meu eu expressivo. O ritual foi induzido por 

substâncias relaxantes e músicas instrumentais que contribuíram para a fluidez 

com que os desenhos foram executados, tudo foi acontecendo com fluidez e ação 

do inconsciente. Ao final desse momento percebi que havia resgatado característica 

de trabalhos anteriores que já diziam muito sobre mim e aprimorado a técnica do 

material usado (o nanquim misturado em água e conduzido pelo pincel pelo papel). 

"Tu mesmo" diz muito sobre elementos com os quais me reconheço, com 

sentimentos que perpassam pela mente e coração, meu jeito de lidar com a vida. É 

um recorte, um fragmento de mim mesma.








