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Resumo:
“Espaço rompido” é uma reflexão sobre as potências da abstração na 
linguagem das histórias em quadrinhos. Por meio do atravessamento por 
diferentes campos, busquei caminhos de criação que diluíssem ou fluíssem 
entre fronteiras, permitindo um fazer que descentrasse as histórias em 
quadrinhos tradicionais, colocando-a em relação com processos das artes 
contemporâneas, literatura e outros sistemas artísticos. “Espaço rompido” 
é uma caixa que representa parte do que foi mapeado e construído durante 
o percurso de pesquisa, trabalhos poéticos e discussões processuais se 
mesclam em fragmentos soltos, permitindo uma diminuição da distância 
hierarquizante entre prática e teoria, que foram construídas sem ordem 
prévia, em um incessante ir e vir. A pesquisa poética permitiu adentrar 
em frestas guiadas pela intuição e pelo prazer do processo formativo, 
encontrando terrenos férteis que permitiram desdobramentos de uma 
vontade que compreendi e chamei de “poética da opacidade”, caracterizada 
pela força do processo de abstração nos quadrinhos – processo esse 
que mantém em tensão constante as noções de figuração, narrativa, 
continuidade, corte gráfico e montagem, materialidade, conceitualidade 
e autoria. Finalmente, essa pesquisa em Poéticas artísticas e Processos 
de criação buscou explorar a opacidade da linguagem e a abstração dos 
quadrinhos em constante diálogo com nossa realidade de transparência 
e pragmatismo, opondo a tendência contemporânea de recepção veloz 
automatizada ao desejo de diversidade, solidariedade e poesia.

Palavras-chave: Quadrinhos, abstração, cartografia, opacidade, 
poéticas.



Abstract:
“Broken space” is a reflection on the potency of abstraction in the 
language of comics. By crossing different fields, I looked for creative paths 
that diluted or flowed across borders, allowing a work that decentered 
traditional comic books, putting them in relationship with processes of 
contemporary arts, literature and other artistic systems. “Broken space” 
is a box that represents part of what was mapped and built during the 
course of research, poetic works and procedural discussions merge into 
loose fragments, allowing a reduction in the hierarchical distance between 
practice and theory, which were built without prior order, in an incessant 
coming and going. Poetic research allowed us to enter cracks guided by 
intuition and the pleasure of the formative process, finding fertile ground 
that allowed the unfolding of a will that I understood and called “poetics 
of opacity”, characterized by the strength of the process of abstraction 
in comics – a process that it maintains in constant tension the notions 
of figuration, narrative, continuity, graphic cut and montage, materiality, 
conceptuality and authorship. Finally, this research in Artistic Poetics and 
Creation Processes sought to explore the opacity of language and the 
abstraction of comics in constant dialogue with our reality of transparency 
and pragmatism, opposing the contemporary trend of fast automated 
reception to the desire for diversity, solidarity and poetry.

Keywords: . Comics, abstraction, cartography, opacity, poetics.



Résumé:
“Espace rompu” est une réflexion sur les puissances de l’abstraction 
dans le langage des bandes dessinées. En traversant les différents 
champs, j’ai cherché des chemins d’élevage qui se diluent ou s’écoulent 
entre les frontières, permettant un faire qui délie les bandes dessinées 
traditionnelles, la mettant en relation avec les processus des arts 
contemporains, littérature et autres systèmes artistiques. “Espace rompu” 
est une boîte qui représente une partie de ce qui a été cartographié 
et construit au cours du parcours de recherche, travaux poétiques et 
discussions de procédure se fusionnent en fragments lâches, permettant 
une diminution de la distance hiérarchique entre pratique et théorie, qui 
ont été construites sans ordre préalable, dans un incessant aller et venir. 
La recherche poétique a permis d’entrer dans des fraises guidées par 
l’intuition et le plaisir du processus de formation, en trouvant des terrains 
fertiles qui ont permis des déploiements d’une volonté que j’ai compris 
et appelé “poétique de l’opacité” caractérisée par la force du processus 
d’abstraction dans les bandes dessinées - processus qui maintient 
en tension constante les notions de figuration, narration, continuité, 
découpage graphique et montage, matérialité, conceptualité et auteur. 
Enfin, cette recherche dans Poétiques artistiques et Processus de création 
a cherché à explorer l’opacité du langage et l’abstraction des bandes 
dessinées en dialogue constant avec notre réalité de transparence et de 
pragmatisme, opposant la tendance contemporaine de l’accueil rapide 
automatisé au désir de diversité, de solidarité et de poésie.

Mots-Clé: Bande dessinée, abstraction, cartographie, opacité, poétique.



Apresentação

Essa tese é uma caixa. 

Essa caixa é uma tentativa de registrar um percurso.

Esse registro é um mapa, apresenta os caminhos trilhados 
durante a investigação. 

Os caminhos trilhados são essa investigação.

Percorrer caminhos é o método encontrado.

“Espaço rompido” é uma cartografia das potências da 
abstração no meu fazer quadrinhístico. Durante esse percurso, que 
se guiou pelo diálogo com campos de força que se avizinhavam, seis 
trabalhos poéticos foram produzidos. Esses trabalhos são frutos 
de muitas relações, atravessamentos e conceitos, assim como 
geraram/estimularam outros tantos. 

Ao iniciar a escrita que esmiuçasse o processo e o desdobrasse 
em algumas de suas problemáticas, deparei-me com o problema 
da unidade. Escrever a tese em um único bloco faria bem ao meu 
trabalho? Expressaria bem os percursos, múltiplos e impertinentes? 



Como as histórias em quadrinhos produzidas no percurso não 
seguem uma única linha coerente, mas ao contrário, permitem-se 
explorar diferentes “cantos” da criação poética, senti a necessidade 
de buscar um formato que não enquadrasse demais o mapa que iria 
materializar o processo. Daí a ideia de um “Espaço rompido“, uma 
escolha pela informação fragmentada, que exige conexões um tanto 
mais distantes, mas ao mesmo tempo, permite tocar em um maior 
número de desvios, criando novos entrelaçamentos. 

Essa proposta desdobrou a criação das seis HQs em mais 9 
textos de variados tamanhos. A caixa, portanto, é formada por 15 
livros ou livretos de 3 tipos. 

1 - “Os objetos poéticos: as histórias em quadrinhos”.

2 - “Escritos da proposta de investigação poética”: textos 
de maior volume que desdobram os conceitos problematizados 
pela investigação de modo mais geral. Aqui são três livros, um 
sobre o percurso metodológico; outro sobre a compreensão, ou 



compreensões, da abstração e como ela abriu um grande corte que 
me pôs em contato com diferentes questões durante o processo de 
criação da tese; e o terceiro, um texto que explora conceitualmente 
os campos das histórias em quadrinhos com os quais eu tive 
contato nesse processo, em sua maioria, campos novos que tentam 
responder a uma produção ambígua que amplia o campos das HQs.

3 - “Relatos do processo”: nesses textos apresento de maneira 
mais específica o desenho de cada uma das histórias em quadrinhos 
que formam a tese. São seis livros que procuram dar destaque para 
diferentes relações que emergiram durante a produção desses 
trabalhos ou, em alguns momentos, logo posteriormente a eles, na 
tentativa de compreender o que eu vinha tateando nessa produção. 
Alguns desses textos também apresentam desdobramentos 
sonoros ou expositivos que se formaram a partir das histórias em 
quadrinhos, compreendo-os como desvios integrantes da pesquisa, 
como uma linha intrusa que no ato de costurar passa a fazer parte do 
tecido final. 





“Espaço rompido” é uma caixa formada por 15 livros que  
entrelaçam entre todo o percurso de investigação poética que 
explorei entre 2018 e 2021. Essa caixa é um espaço construído 
pelas frestas, pelo que escapa aos grandes fluxos, rachaduras que, 
quando adentradas, mostram-se como verdadeiro complexo de 
túneis, conjunção de possibilidades e trocas.

São quinze livros que procuram dar conta não de um tema — 
quadrinhos e abstração — mas sim de apresentar as problematizações 
surgidas a partir da proposta de explorar a potência da abstração nas 
histórias em quadrinhos. A esses livros, soma-se um apêndice que 
contextualiza a produção dessa tese em um contexto de devastação 
político-pandêmico que, inevitavelmente, ecoou em boa parte do 
que foi produzido, seja pelo estado de ânimo ou pelas restrições 
físicas causadas, 

O que se segue nessa versão digital é um agrupamento 
linear de um mapa que se propõe fragmentado. Isso acarreta uma 
ordenação de leitura que não se pretendia imposta inicialmente. Na 
necessidade desse agrupamento, optei por apresentar primeiro os 
“Escritos da proposta de investigação poética” seguidos das HQs 
intercaladas pelos seus relatos. Optei por não apresentar as HQs no 
início por entender que elas são os objetos que mais perdem parte de 
sua potência no meio digital. Nessa passagem para o arquivo digital 
único também pode se sentir mais a falta de um texto conclusivo 
fechando o documento, mas as considerações estão distribuídas 
em todos os livros, em especial nos três livros com os “Escritos da 
proposta de investigação poética”.

Por fim, o sumário que segue apresenta a paginação do 
documento digital, enquanto a numeração visível das páginas 
continua obedecendo a lógica interna de cada livro — cada um 
deles é apresentado na íntegra, com seus respectivos sumários e 
paginação e por isso, também se fará mais confortável a leitura com 
a visualização de página dupla, como no livro aberto.
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Independente do projeto proposto para esse trabalho de doutorado, 
a entrada em 2018 foi seguida de um vórtice de perversão que tirou o 
chão que amparava as minhas atividades – e acredito que de todo o bra-
sileiro minimamente atento.

Toda ação se alterou. 

Toda forma de viver se alterou. 

Toda tentativa de respirar se tornou mais pesada. Isso antes mesmo de 
imaginar que essa metáfora saltaria ao real.

O espaço se fecha.

As catástrofes são diárias.

E as respostas às manifestações contrárias são abafadas pelo simples 
gesto de ignorar. Abandono, mais do que nunca, é o nome desse país.

Não há fortaleza que mantenha tanto descaso e violência distante dos 
olhos – essa ação de esconder que faz parte da nossa história desde a 
colonização – e as catástrofes vazam das rachaduras dia-a-dia, saltam 
aos nossos olhos. 

O novo imaginário não difere tanto assim da história das margens do 
nosso país, mas se mostra agora em uma correnteza forte, que inunda 
tudo.

Esse contexto inundou toda a produção desse trabalho. 

Alterou planos.

Desviou rotas. 

Não sei como seria essa investigação fora desse contexto.

Não é feliz que pontuo: há um pouco mais de rancor e lama nos cantos e 
frestas desse trabalho do que o previsto. 
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Fig.02: “Cartografia”, da 
série “Quando criança o 

verme sonhava em ser...”, 
2012-2013.

Nas páginas anteriores:

Fig.01: “Apocalipse NO”, 2021. Seis 
páginas. Exercício quadrinhizante 
com os desenhos da minha mãe. 
Essas imagens são parte do meu 
imaginário, sempre me geravam 
uma grande vontade de desenhar 
e muita curiosidade quanto aos 
diferentes materiais e técnicas. 
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1. INSTAURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
“Nesse mapa, justamente porque nele nada se decalca, 

não há um único sentido para a sua experimentação nem 
uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em uma 

cartografia.” 
(Escóssia, Kastrup e Passos)

1.1. ATRÁS DO ARMÁRIO: REMONTANDO INÍCIOS

Todo percurso tem um ponto de partida, não necessariamente 
uma gênese, mas um corte no continuum que permite diálogos com 
a matéria presente. Começo esse texto a partir de uma rememoração 
da minha trajetória criativa na infância, buscando esses pontos de 
partida e conjunção como entrada para conversar com o processo 
de criação dessa pesquisa. Esses caminhos, uma errância da 
memória pelas lembranças e pelos rastros deixados por desenhos, 
fotografias e registros materiais de todo tipo, é sobretudo afetiva e 
sem regras preestabelecidas, pois investe na riqueza da busca e do 
pensamento. Como Escóssia, Kastrup e Passos afirmam:  

(...) a cartografia propõe uma reversão metodológica: 
transformar o metá-hódos em hódos-metá. Essa 
reversão consiste numa aposta na experimentação do 
pensamento - um método não para ser aplicado, mas 
para ser experimentado e assumido como atitude (2009, 
p.10-11)

O “caminho como meta” não poderia deixar de valorizar o 
caminho já trilhado, com suas pistas e seus atravessamentos. 
Tenho desenhado desde muito cedo e sempre. Quando procuro 
alguma lembrança ou referência mais antiga sobre o desenhar, o 
que encontro – pulsando mais intensamente do que as animações 
da TV, ou os livros ilustrados – são os desenhos da minha mãe. 
Essa lembrança é carregada de detalhes: as suas pastas da Escola 
Panamericana de Arte e Design de papelão azul e verde – A3 ou A2? 
Não me lembro, mas grandes o bastante para uma criança, com 
certeza –; suas réguas de formatos estranhos – que muitas vezes 
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Fig.03: Materiais de 
desenho da minha mãe. 
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deixavam de ser esquadros e transferidores para se tornarem armas 
e espadas –; tintas coloridas e transparentes – só muito mais tarde 
fui descobrir que eram aquarelas ecoline; uma caixa de canetas 
“montáveis” – que eu, escondido, enchi de nanquim por volta dos 10 
anos e ganhei de presente todas entupidas aos 17, quando entrei no 
curso de Artes da UNESP/Bauru. 

Entre os desenhos, muitos estudos de tipografias e técnicas 
diferentes. Ali os textos diziam “no nonono nono nononono no nono”, 
logo, quem falava comigo era a imagem. As linhas de diferentes 
formatos, hachuras lineares, hachuras cruzadas, manchas, aguadas, 
volumes com grafite... vez ou outra uma imagem publicitária de 
linhas precisas e uma aquarela leve. Retratos e paisagens se 
misturavam às simplificações da publicidade certeira. Cinzanno. 
Desenhos repetidos da bebida que nunca bebi em meio a mulheres 
fumando seus cigarros, cachorros Boxers, homens árabes, cavalos e 
um estranho anjo loiro com sua arma (um fuzil?) em punho. 

Para a minha sorte, sem na época imaginar o porquê, todas 
essas imagens eram cobertas por uma folha de seda, prontas, 
gritando por um lápis ou uma caneta que trouxessem novamente à 
vida aquelas imagens guardadas atrás do armário – nunca soube se 
minha mãe percebia que eu mexia nas imagens, riscava e rasgava as 
folhas de seda e todos seus materiais. 

O que proponho nessa investigação passa por essa vontade de 
“cavar”, de encontrar nas dobras, em locais escondidos e de valorizar 
as forças que pulsam em diferentes formas de fazer. Nesse percurso, 
procurei colocar em diálogo, assim como via na infância, encantado, 
anjos armados e propagandas de bebidas muito bem costuradas por 
um “nonono nono”, que poderia ser tudo. 

Os trabalhos que apresento aqui são resultados da trilha entre 
diversos territórios que tornaram esse “Espaço Rompido” possível. 
Um espaço que confunde interior e exterior; que se formou a partir 
de uma postura de impertinência e certa desobediência ao que é 
imposto pelos sistemas de arte. Já na infância eu tive a constatação 
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de que a impertinência pode levar a canetas entupidas no futuro; 
mas ao mesmo tempo, talvez nem se quer me importariam as 
canetas se eu tivesse sido obediente a ponto de não as encontrar. 
Não teria me encantado pelo mundo das matérias da imagem. O erro 
faz parte dessa postura, uma postura errante, curiosa e encantada, 
não no sentido ingênuo de maravilhamento embasbacado, mas no 
exercício de manter-me aberto ao afeto. 

 A forma da caixa para a tese se mostrou importante para 
possibilitar que o mapa do que foi trilhado pudesse ser apresentado 
de maneira menos hierárquica, não impondo a escrita sobre a 
produção artística, mas colocando-as lado a lado. Abrir essa 
caixa é adentrar no “Espaço rompido”, que atravessa as histórias 
em quadrinhos com as artes contemporâneas, o livro de artista, 
o artezine e a literatura. Os textos que acompanham os seis 
quadrinhos da tese são reflexões sobre o processo e também 
desdobramentos desse, numa tentativa de pensar o mundo e a 
linguagem poeticamente e capturar parte desses fluxos em seus 
entrelaçamentos, espero, mais interessantes e problematizadores. 

1.2.  A PESQUISA EM ARTES

Parece-me razoavelmente claro que a sensibilidade, o afeto 
e a experiência - a subjetividade – têm espaço privilegiado, não 
exclusivo, na pesquisa em artes. Ainda assim, algumas questões 
permanecem. Ao chegar no Programa de Pós-graduação de Arte 
e Cultura Visual da UFG, procurei compreender as concepções 
práticas de pesquisa do programa para construir uma postura que 
me ajudasse nesse processo de readequação ao amálgama artista-
pesquisador (que diversas vezes ressoa em professor-pesquisador-
artista, ou mais, como propõe a noção de “artista etc.“, de Ricardo 
Basbaum, 2013). Eu vinha de um mestrado em teoria e crítica 
literária; assim como houve um processo de adequação ao programa 
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de Letras, havia agora esse esforço para me reencontrar, tatear e 
compreender as implicações da pesquisa poética.

Quando me pergunto o que é a pesquisa em arte as respostas 
que se adiantam são pontuações de diferenças entre a análise de 
obras e contextos históricos em oposição à investigação poética. 
Sandra Rey (1996 e 2002) e Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014) 
fazem essa distinção, lembrando de que a pesquisa sobre arte é a 
que se debruça para investigar a obra pronta e acabada, enquanto a 
pesquisa em arte seria a investigação voltada para o surgimento da 
obra de arte. Esta olha a nascente, enquanto a outra o rio formado 
(Rey, 2002). Fortin e Gosselin afirmam sobre a pesquisa em arte que 
“esta última categoria é a mais controversa, pois ela mistura teoria e 
prática ao longo do processo criativo e no objeto de arte” (2014, p.1). 
Por que controverso e quais são as implicações dessa mistura?

Sandra Rey diz que a

(...) pesquisa em arte, ênfase de Poéticas Visuais, 
delimita o campo do artista-pesquisador que orienta 
sua pesquisa a partir do processo de instauração de 
seu trabalho plástico assim como a partir das questões 
teóricas e poéticas, suscitadas pela sua prática (...) 
articulando o seu fazer de atelier com a produção de 
conhecimento (REY, 1996, p.82).

A pesquisa na linha de Poéticas Visuais e Processos de 
Criação é o espaço da pesquisa em arte, que tem como pressuposto, 
antes de mais nada, o trabalho de oficina, a produção artística. No 
artigo “Pesquisa em arte: apontamentos e reflexões”, Manoela 
Afonso (2008) coloca dúvidas bem próximas ao cotidiano do artista-
pesquisador em sua vivência com as burocracias da universidade, seu 
espaço nesta, os critérios da pesquisa em relação às outras linhas 
e o destino das produções artístico-acadêmicas da pesquisa em 
arte. Ela pontua: “Penso que o artista procure na academia não uma 
oportunidade de dissecar e decodificar o seu trabalho artístico, mas 
sim de discuti-lo poeticamente compreendendo os processos de 
produção que o envolvem” (AFONSO, 2008, p.2). Atingir a  discussão 
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poética parece difícil porque é específica do fazer da arte, sem uma 
formatação fechada de método, o que gera alguma insegurança, 
mas o que procurei aqui, foi contemplar essa discussão poética no 
meu trabalho, fazendo-o enquanto percurso que se forma durante o 
caminho, criando uma retroalimentação entre a prática artística e a 
reflexão sobre suas operações e atravessamentos.

1.2.1. Poética e formatividade

A produção poética é, em si mesma, construção de 
conhecimento. A arte não é ilustração de conceitos, ela é por si 
conhecimento específico e ao mesmo tempo não-disciplinar, ou 
multidisciplinar. Na sistematização de um pensamento que dê 
base para a investigação é necessário ter alguns aportes teóricos 
que possam sustentar essa produção ao mesmo tempo em que a 
produção faz emergir conceitos e problemas. 

A pesquisa em  arte vai encontrar respaldo teórico na 
poiética, que se propõe como uma ciência e filosofia da 
criação, levando em conta as condutas que instauram 
a obra (...) não é o conjunto de efeitos de uma obra 
percebida, nem a obra feita, nem a obra a fazer (como 
projeto): é a obra se fazendo. (REY, 1996, p.83)

A poiética - Rey usa a definição de Passeron – é a base filosófica 
da pesquisa em arte, uma vez que se volta a essa instauração da 
obra, a ela se fazendo. A poiética é

tudo o que diz respeito a criação, obras as quais a 
linguagem é ao mesmo tempo substância e meio. A 
poïética compreende, por um lado, o estudo da invenção 
e da composição, a função do acaso, da reflexão e da 
imitação; a influência da cultura e do meio, e por outro 
lado o exame e análise de técnicas, procedimentos, 
instrumentos, materiais, meios e suportes de ação (...) o 
conjunto de estudos que se dirigem ao ponto de vista da 
instauração da obra, notadamente da obra de arte (REY, 
1996, p.84)
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Como colocado por Sandra Rey, não é apenas uma questão 
de descrição de processo, mas sim de compreender (em muito 
tateando, na tentativa, acerto e erro) o que ali está se construindo, 
de modo amplo – a criação. Como colocada por Passeron, a criação 
sempre será desviante, é ação em acontecimento e colocam o artista 
e a matéria em embate. 

Os afetos que nutrem a criação estão em estado 
nascente, e a poiética não tem o que fazer com 
sentimentos culturalmente pré-condicionados. Todo 
criador é levado a liberar-se primeiro dos códigos e das 
convenções para então colocar-se em situação poiética, 
corrente acima da obra que projeta. (PASSERON, 1997, 
p.112)

Faz parte da pesquisa poética a postura errática. Essa postura 
é o que me levou nessa pesquisa a tornar cada vez mais agudo o 
movimento de ruptura com o campo fechado e essencialista dos 
quadrinhos, colocando-me em contato cada vez mais estreito com 
uma produção contemporânea que se permite contaminar pelos 
mais diferentes territórios. Na prática, isso não significou se vincular 
a esse ou aquele grupo ou forma de fazer, mas sim a manter-me 
aberto aos contatos, às gravidades e atrações que estimulassem 
minha produção durante o trajeto.

“A obra se fazendo”, essa construção que soa quase 
autônoma, ao mesmo tempo em que depende do indivíduo criador, 
essa relação complexa entre obra que se forma e criador que forma 
a obra, aparece também nas discussões de Luigi Pareyson (1993), 
e é sobre esse pensador que se debruça Fábio Gatti (2018) em seu 
artigo, “A formação da obra de arte como pesquisa: formatividade e 
metodologia em processos criativos”. Gatti faz uma reflexão sobre 
a pesquisa em arte tendo como foco a Teoria da Formatividade de 
Pareyson. Sua proposta é de deixar que a ideia de como a obra se 
forma – nesse processo formativo que carrega potência própria – 
guie o processo metodológico de pesquisa no lugar de cair em uma 
utilização intensa de metodologias de outras áreas. O autor afirma 
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que “ao escolher uma ferramenta previamente formatada, aniquila-
se a experiência” (GATTI, 2018, p.3), uma vez que esta “não pode 
ser antecipada, não tem a ver com o tempo linear do planejamento, 
da previsão, da predição, da prescrição, esse tempo em que nada 
acontece, e sim com o acontecimento do que não pode se ‘pre-ver’, 
nem ‘pre-escrever’.” (LARROSA, apud GATTI, 2018, p.3).

Para Gatti, a formatividade e a experiência são os modeladores 
da pesquisa em arte. Para a Teoria da Formatividade “se compreende a 
forma como organismo, que goza de vida própria e tem sua legalidade 
intrínseca” (PAREYSON, 1993, p.9). Assim, a formação da obra tem 
certa autonomia, afetada por todo o seu entorno, em uma forma 
de leis próprias. Lembro-me do corpo sem órgãos – proposto por 
Deleuze e Guattari (2012) – que propõe a desorganização das funções 
sedimentadas. 

Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre 
um estrato, experimentar as oportunidades que ele 
nos oferece, buscar aí um lugar favorável, eventuais 
movimentos de desterritorialização, linhas de fuga 
possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções 
de fluxos, experimentar segmento por segmento dos 
contínuos de intensidades, ter sempre um pequeno pedaço 
de uma nova terra. (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p.27)

A forma como organismo, resultante de um processo único – 
como propõe a formatividade – pode ser resultado de uma constante 
experimentação, exercício de desterritorializações e reterritorializações 
que se faz tateando, “segmento por segmento”. Seria, então, a partir da 
experiência vivida pelo artista durante esse processo de instauração da 
obra o grande propulsor dos interesses da pesquisa, propulsor de sua 
potência, muito antes do sentido. Sobre essa abordagem, Gatti afirma 
que se trata 

(...) de compreender a formação da obra de arte como 
pesquisa e, por isso mesmo, da pesquisa como algo 
singular, como pertencente àquela pessoa, e não como um 
produto coletivo do ‘nós’, mas sim uma realização do ‘eu’ 
(GATTI, 2018, p.7). 
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Não significa uma postura individualizante, apartada do mundo 
mas a percepção de que “não se pode pensar sem ao mesmo tempo 
agir e formar, nem agir sem ao mesmo tempo pensar e formar, nem 
formar sem ao mesmo tempo pensar e agir” (Pareyson, 1993, p.24) e 
na formação da obra de arte, quem pensa/age/forma é um “eu”, o que 
leva Pareyson a compreender que:

A obra de arte tem como conteúdo a pessoa do artista, 
não no sentido de tomá-la como seu objeto próprio, 
fazendo dela o seu ‘tema’ ou assunto ou argumento, 
mas no sentido de que o ‘modo’ como esta foi formada 
é o modo próprio de quem tem aquela determinada e 
irrepetível espiritualidade. (Pareyson, 1993, p.31)

E isso, claro, está implicado com a experiência desse indivíduo, 
“vida interior”, relação pessoal com o ambiente histórico social, 
“costumes, sentimentos, ideias, crenças e aspirações” (Pareyson, 
1993, p.30). A pesquisa que eu procurei desenvolver, enquadra-se 
nesse contexto de compreender a minha relação com o entorno e 
observar (pensar/agir/formar) a obra enquanto “forma formante e 
forma formada”:

A forma já é ativa antes mesmo de existir; dinâmica e 
propulsora antes mesmo de conclusiva e satisfatória; 
toda em movimento antes de apoiar-se em si mesma, 
recolhida em torno de seu próprio centro. Durante o 
processo de produção a forma, portanto, existe e não 
existe: não existe porque como formada só existirá 
quando se concluir o processo; e existe, porque 
como formante já age desde que começa o processo. 
(Pareyson, 1993, p.75)

Tal existir e não existir é o que tento capturar em alguma 
medida em “Espaço Rompido”, investigação formada por seis HQs 
– “formar formadas” – carregadas dos sentidos e atravessamentos, 
e por seus textos, relatos e reflexões, que esboçam a tentativa 
de apreender parte da minha relação com a “forma formante”, que 
emerge seja do meu contato com a matéria plástica (formando 
e agindo) ou de minha ligação com determinada imagem 
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(pensamento) que será apropriada e transformada em uma nova 
publicação. 

O caminho apontado pela poética e pela formatividade é de 
uma deriva ensaística. Aqui o método se forma no processo, ele é 
revelado, mais do que pré-determinado, mais arqueológico do que 
construtor. (COGUIEC, 2006).  

É na obra, no processo de sua criação, que está a 
complexidade a ser explorada. Cada obra, cada pesquisa 
apresentará suas relações, suas redes conceituais, e são essas 
redes que me ajudaram a tentar manter a investigação poética 
criteriosa e sistematizada – ainda que indisciplinada. Esse 
processo salta os formalismos para pensar o processo formativo, 
cartografar movendo fronteiras. Como afirma Garramuño: “Sair da 
forma para pensar esses afetos e efeitos pode ser um modo menos 
disciplinado, mais impertinente, mas também talvez mais produtivo 
(2014, p.106).

1.3. REVELANDO UM MÉTODO: A PRÁTICA DA PESQUISA

O processo dessa investigação se desenvolveu em constante 
alargamento. A cada novo contato, mais possibilidades se 
apresentavam. Partindo do território das histórias em quadrinhos, 
busquei na noção de abstração uma linha de fuga, uma entrada 
que permitisse romper com as fronteiras, cruzando com outros 
terrenos, agrupando e modificando os quadrinhos sem rumo pré-
definido ou ponto de chegada previsto. 

Aos poucos compreendi que esse fazer, quando registrado 
para ser pensado e posto em diálogo, colocava-me junto uma 
série de conceitos produtivos, sobre os quais falarei brevemente a 
seguir. 



21

1.3.1. Cartografia 

Enquanto lia sobre a pesquisa em arte e ao mesmo tempo 
me debruçava na produção poética, vi que a apreensão e o 
desdobramento desse processo na escrita implicava um processo 
cartográfico. Para Escóssia, Kastrup e Passos (2009), no método 
cartográfico não são as regras e sim pistas que guiam a atitude e 
calibram o processo. É um método que se faz em movimento. 

Uma das questões que a cartografia tenta dar conta é “como 
investigar processos sem deixá-los escapar por entre os dedos” 
(ESCÓSSIA, KASTRUP, PASSOS, 2009, p.8), a resposta é difícil, mas 
como dito, há pistas. Deleuze e Guattari em “Mil Platôs”, fazem uma 
tentativa de colocar em prática a cartografia e o conhecimento 
rizomático. No texto de Escóssia, Kastrup e Passos a “diversidade 
que é matéria do pensamento e carne do texto é descrita, então, 
como linhas que se condensam em estratos mais ou menos duros, 
mais ou menos segmentados e em constante rearranjo” (ESCÓSSIA, 
KASTRUP, PASSOS, 2009, p.09). A errância é marca da cartografia, 
nunca se permanece preso em um mesmo lugar e mais acompanha 
o emergir do pensamento do que o representa. “Eis, então, o sentido 
da cartografia: acompanhamento de percursos, implicação em 
processos de produção, conexão de redes ou rizomas.” (ESCÓSSIA, 
KASTRUP, PASSOS, 2009, p.10)

Esse acompanhamento que ao mesmo tempo é processo 
se afasta do uno, cria mapas a partir do seu trajeto, atento aos 
estímulos e agenciamentos. 

Nesse mapa, justamente porque nele nada se decalca, 
não há um único sentido para a sua experimentação nem 
uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em uma 
cartografia. A realidade cartografada se apresenta como 
mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem 
aparência de “o mesmo” não passa de um concentrado 
de significação, de saber e de poder, que pode por vezes 
ter a pretensão ilegítima de ser centro de organização do 



22

rizoma. Entretanto, o rizoma não tem centro (ESCÓSSIA, 
KASTRUP, PASSOS, 2009, p.10)

Nessa cartografia que venho trilhando, as entradas foram 
múltiplas, possibilitadas com linha de fuga da abstração, que não é 
única, mas fluída, mutável a cada objeto que a toca. “Mapa móvel”, 
não há segurança de uma pista sedimentada, ao contrário, desvio 
dos “concentrados de significação” criando tensões com sabres e 
poderes impostos. 

O mapa criado com essa pesquisa procurou apresentar o 
processo criativo em suas angústias e afetos, ponderando os 
conceitos que alteravam a poética e os conceitos instaurados 
pela poética. O que se formou nesse percurso é uma tentativa de 
apreender ao máximo a experiência formativa, pois “um mapa é 
uma questão de performance” (2011, p.30), é o registro do processo 
cartográfico. Como escrever sobre esse processo tão impalpável? 
Deleuze e Guattari afirmam que “escrever nada tem a ver com 
significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam 
regiões ainda por vir” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.19), o que torna 
cada um dos livros dessa tese uma parte tão importante quanto 
a outra, em uma rede em que tentei desierarquizar as relações: as 
HQs, os relatos e os debates conceituais tiveram grande importância 
nessa caminhada, com maior ou menor intensidade em diferentes 
momentos. 

 Esse mapa, que antecipa caminhos possíveis, intuições, 
serve de guia, guarda coordenadas e desejos de 
movimento em direção ao lá, mas não esquece nunca 
(não pode esquecer) de marcar os aquis que vão ficando 
para trás. (...) É no discurso-mapa que o artista faz de si 
mesmo que encontramos as linhas que conectam toda 
sua trajetória confusa. (...) No momento em que o mapa 
mostra, seu desenho se desatualiza. O mapa é, pois, 
uma mentira no que fixa (e quando fixa), mas é verdade 
no que cruza, no gesto mesmo de riscar. (BAUCHWITZ, 
2018, p.2074-2075)

Caminhando com a artista e pesquisadora, Sofia Bauchwitz, 
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compreendemos que essa investigação é assim, desenho 
traçado que pontua um aqui e agora e marca os atravessamentos 
experimentados no percurso. Se essa investigação se desatualiza 
no momento em que se desenha é porque os fluxos da minha 
produção continuam acontecendo, alterando-se constantemente, 
reforçando que no mapa que fica, são os diálogos apontados a sua 
maior potência. 

Quanto à forma como narrar esse processo, a maneira que 
optei por desenhar esse mapa, trata-se sempre de um movimento 
incerto, errante no ato de escolher as palavras, em um “esforço 
performativo que se espelha no outro, na escuta-resposta do outro, 
e no seu silêncio” (BAUCHWITZ, 2018, p.2075), é uma tentativa de 
criar lugares para as poéticas, sabendo que as relações com o outro 
irão desterritorializar esse lugar no momento seguinte. 

1.3.2. Errância

A errância marca um certo tipo de atenção na investigação que 
realizei em “Espaço Rompido”, uma caminhada que se permite entrar 
em contato, e que é chamada por Kastrup de “Atenção cartográfica - 
ao mesmo tempo flutuante, concentrada e aberta (...) suspensão de 
inclinações e expectativas do eu (...) aparentemente trabalha com 
fragmentos desconexos.” (KASTRUP, 2009, p.34-36). 

Essa atenção errática se liga ao próprio pensamento 
quadrinhístico, - que em mim atua por junção, por relações 
entre diferentes – e acaba unindo elementos muito distantes, 
alimentando uma característica dessa investigação que é o seu 
caráter fragmentado. A experiência cartográfica impõe sobre 
a processualidade o amálgama dos pequenos novos territórios 
encontrados. Aqui se torna importante os constantes retornos 
que faço quanto à postura crítica da minha produção, não apenas 
em sua deriva aberta, mas em sua oposição à uma sociedade da 
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transparência que asfixia a pulsão desejosa e criativa. Essa postura 
é parte do que venho chamando de poética da opacidade, é o que 
permite desenhar as linhas que apresentam essa constelação-
abstração, e que é capaz de agrupar objetos tão distantes em um 
mesmo mapa. 

A errância implica “indecisão, sinuosidade, estado em 
trânsito”, assim como “ideias de movimento (não necessariamente 
no espaço) e alteridade, ideias de equívoco e fracasso, convites ao 
dissenso e à tradução.” (BAUCHWITZ, 2018, p.2066). Não houve em 
nenhum momento a certeza de que os caminhos e as escolhas eram 
“certeiras”, ao contrário, a errância nessa trajetória implica em aceitar 
o erro e o acaso, inclusive valorizando-os como parte importante da 
instauração poética. 

Para Bauchwitz, “esta figura do artista errante surgiu como 
tipologia de um artista que abre seus próprios caminhos de forma 
indecisa e resistente, assumindo para sua história e discurso os 
erros que o errar generosamente possibilita.” ( BAUCHWITZ, 2018, 
p.2068). O erro como generosidade coloca o artista em um lugar do 
humano, do processual, em oposição ao mecânico e empresarial 
que ocupam os espaços dos grandes discursos de positividade 
contemporâneos. 

1.3.3.  Radicante

Entre as implicações de uma investigação poética que procura 
desenvolver uma cartografia errática e impertinente, encontra-
se a de se manter atento aos diálogos possíveis, observando não 
apenas o espetacular, mas também, e principalmente, os cantos, as 
brechas, afinal de contas, a errância não se propõe como deriva por 
avenidas largas e bem-sinalizadas. Ao contrário, busquei adentrar 
as pequenas rachaduras que encontrava, como rastros e pistas de 
outras formas de fazer, outras formas de encarar o mundo, a criação 
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artística e os quadrinhos que pudessem me afetar. 

Procurando definir o rizoma, Deleuze e Guattari encontram um 
paralelo com a linguagem: “Não existe uma língua-mãe, mas tomada 
de poder por uma língua dominante dentro de uma multiplicidade 
política” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.23). Os conhecimentos 
hegemônicos são colocados pelos autores como tomada de poder 
em relações e fluxos, agenciamentos dominantes. Esse paralelo me 
entrega uma brecha para pensar a linguagem hoje, em nosso contexto 
social, e suas relações de poder, impulsionando-me a dissolver certos 
saberes tidos como corretos. Nessa pesquisa, a partir da minha 
produção poética, entro em embate com as formas sedimentadas 
das histórias em quadrinhos, com sua dominância da narrativa e 
transparência; em oposição procuro descentrar essas estruturas 
dominantes em busca de “fluxos subterrâneos” que me levem a uma 
maior heterogêneidade. Esse desdobramento é rizomático e me põe 
em contato com “linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 
estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído” e 
“compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele 
foge sem parar” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.25), isso porque o 
“rizoma é uma antigenealogia” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p.28), 
não busca - ou não tem - uma origem única e nessa investigação o 
pensamento rizomático emerge ao colocar a produção artística em 
contato com diferentes vinculações, sem procurar filiações rígidas, 
mas sim filamentos. 

O diálogo com a noção de rizoma direciona também a minha 
produção para uma postura radicante. Se, agrupando a discussão, 
venho propondo uma pesquisa em arte, seguindo um método 
cartográfico e errante que guiam o processo formativo e auxiliam a 
encontrar uma postura para desenhar o mapa, que é o formato final, 
físico, em que se materializa a investigação, todo esse processo 
também está envolto de uma defesa radical da mestiçagem, da 
solidariedade e da esperança, em diálogo com Glissant, que entre 
outros, defendia a “totalidade-mundo”, a “identidade-rizoma”, a 
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“crioulização” e a “opacidade”, que são, acima de tudo defesas da 
diferença. Essa defesa impõe elementos que ajudam na conjunção 
dos meus trabalhos, em atravessamentos que apontam para o 
direito ao diálogo e ao não-pertencimento. Essas questões, e em 
especial a noção de “identidade-rizoma”, despertam em mim uma 
aproximação com a noção de radicante. O radicante é uma proposta 
de Nicolas Bourriaud (2011) para a arte contemporânea que se coloca 
em diálogo e em condição errante. Para o autor: 

Ser radicante: pôr em cena, pôr em andamento as 
próprias raízes, em contextos e formatos heterogêneos; 
negar-lhes a virtude de definir por completo a nossa 
identidade; traduzir as ideias, transcodificar as imagens, 
transplantar os comportamentos, trocar mais do que 
impor. (BOURRIAUD, 2011, p.20).

O autor propõe acima de tudo o diálogo na arte, uma 
cooperação entre as diferentes culturas, entre as diferentes formas 
de fazer. Ele se opõe ao distanciamento das raízes únicas, da mesma 
maneira que se opõe à “coexistência pacífica e estéril”, propondo 
a cooperação crítica, entre si, mas também críticas de sua própria 
identidade que passam corriqueiramente por normatizações 
limitantes.

A forma cooperativa, antinormativa e nômade do radicante o 
aproxima também do modelo do rizoma, de Deleuze e Guattari. O que 
Bourriaud argumenta é que 

o radicante assume a forma de uma trajetória, de um 
percurso, de um caminhar efetuado por um sujeito 
singular (...) não se resume a uma identidade estável 
e fechada sobre si mesma. Existe apenas sob a forma 
dinâmica de sua errância e pelos contornos do circuito 
de que ele traça a progressão (2011, p.53). 

Assim o radicante é operação cartográfica, processualidade 
em processo, construindo a si mesma a partir dos contágios 
encontrados na dinâmica do itinerário. Não há aqui identidade 
estável, o “eu” se compõe por meio de “empréstimos, citações 
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e proximidade” (BOURRIAUD, 2011, p.54). Pensando nessa 
proposição, até mesmo o “eu” único da formatividade é posto em 
perspectiva: trata-se de um indivíduo único, mas não isolado, logo 
seu fazer formativo é constante mutação em movimento fluído. 

Em paralelo, entendo essa investigação também como 
radicante, o que mais uma vez aponta para a sua multiplicidade 
formal, já que se forma por “empréstimos, citações e proximidade”. 
Exemplo disso é “Mínimos detalhes” que, mesmo sendo o primeiro 
trabalho a ser produzido, só foi incluído nessa constelação quando 
me aproximei da noção de “pós-quadrinhos”, o que me permitiu 
compreender o trabalho de maneira mais ampla. Ou mesmo, a 
minha aproximação mutável quanto ao entendimento de abstração 
nos quadrinhos, que começou enquanto tentativa de afastamento 
da figuração e da narrativa, mas que no percurso da criação tomou 
outras proporções, enquanto vontade de ruptura muito mais 
ampla, chegando até a definição de Liam Gillick (2013), que coloca 
o abstrato enquanto um devir, uma potência fadada ao fracasso, já 
que sendo a ruptura completa, nunca se concretizará, deixando de 
sê-la no momento em que se materializa. 

Essa postura aberta a várias entradas – como é a cartografia 
– levou, por exemplo, à necessidade da criação de livros mapeando 
esse percurso conceitual que trilhei em aproximações com a 
abstração e também com o contágio por novas abordagens 
impertinentes dos quadrinhos. Mesmo que esses livros não 
apresentem diretamente os afetos e processos da criação poética, 
eles são marcações imprescindíveis do itinerário trilhado. Assim, 
pretendi com esses livros “escrever, fazer rizoma, aumentar seu 
território por desterritorialização” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, 
p.28), ampliando minha compreensão do campo expandido dos 
quadrinhos e dos territórios do meu fazer poético, mas também 
traduzindo, pondo em circulação criticamente os terrenos férteis 
que encontrei.
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Fig.04: “Autorretrato saindo de si”, 
2021.  Montagem fotográfica usada para 

divulgação do projeto musical “Outro”.
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1.4. “EUS”: O QUADRINHISTA-ETC.

Percorrendo toda essa conceituação teórica, passei a encarar 
meu processo criativo com grande liberdade, mais ansioso pelas 
relações possíveis, do que angustiado pelas falhas e erros do 
caminho. Compreendi que o meu método, o método que se revelou 
no meu fazer, parte da minha relação com o entorno, com o contágio 
de outras obras. 

Observo os livros e HQs que se utilizam de uma linguagem 
experimental que fraturam a coerência do modelo tradicional, 
propondo novas formas que exigem um confronto diferente entre 
a obra e o eu leitor; são esses momentos de leitura em pesquisas 
de referência que mais me instigam enquanto linguagem artística 
e me impulsionam a criar. Da mesma forma, as várias obras que se 
posicionam em localizações sem fronteira demarcada, passeios 
poéticos entre os quadrinhos, a poesia, as artes visuais, música 
e outros; em especial os que exploram ruídos, vazios e desvios 
enquanto proposta de criação. Como eu não trabalho a partir de 
projetos detalhados e sim a partir do fazer constante de oficina, 
apenas me coloquei disponível para as ideias e desejos. Essa criação 
se dá a partir de uma proposta inicial aberta, em que incômodos e 
vontades se unem como guia para instaurar o ato criador.

A compreensão desse processo e o constante repensar 
acabou fazendo com que eu percebesse algumas facetas da minha 
identidade muito mais presentes do que imaginava, dando cada vez 
mais sentido para termos como professor-pesquisador-artista, ou 
“artista-etc.”, de Ricardo Basbaum: 

O “artista-etc.” traz ainda para o primeiro plano 
conexões entre arte&vida (o “an-artista” de Kaprow) 
e arte&comunidades, abrindo caminho para a rica e 
curiosa mistura entre singularidade e acaso, diferenças 
culturais e sociais, e o pensamento. (BASBAUM, 2013, 
p.168).  
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Contaminado pelas experiências que estão além da criação, 
percebo o quanto as atividades outras influenciam, mesmo que 
indiretamente, no processo artístico. Entre os entrelaçamentos mais 
presentes na dicção geral do meu trabalho são a de professor, editor 
e compositor.  Esse último, talvez seja o lugar de maior expressão 
de espontaneidade na minha produção. Em certo sentido um pouco 
diferente da minha produção quadrinhística e visual, seja por um 
senso de humor mais explícito, mas também pela rotina oposta: a 
música sempre se desenvolveu em coletivo – aprendi a tocar tocando 
nos ensaios das bandas, os outros músicos/amigos me ensinavam 
o que sabiam conforme a necessidade das músicas. Mesmo assim 
vejo muitas aproximações, entre elas o fato de que nunca participei 
de bandas cover, o que sempre me atraiu foi a vontade de compor e 
tocar músicas próprias em variados estilos. Assim como na produção 
quadrinhística, nunca me prendi muito a gêneros e fronteiras 
fechadas tendo tocado, composto e misturado metal, punk, rock 
psicodélico, garage rock, drone, música instrumental, entre outros. 
Nessa atual investigação a música emergiu sem avisar, primeiro na 
instalação sonora de “Este não é um lugar seguro”, 2020, e depois no 
desdobramento sonoro de “Pra quem? Moebius e o palácio”, 2021. 

A docência costura todo o fazer, pois me mantém conectado a 

Fig.05: Capa do single “Deus nas 
ruas”, 2020. Outro.

Fig.06: Capa do single “Vísceras 
do verme Deus”, 2021. Outro.

Fig.07: Capa do single “Som de 
motor conversa e construção”, 

2021. Outro.

Fig.08: QRCode para o bandcamo 
do projeto “Outro”: https://
outroriscosonoro.bandcamp.com/ 
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diversos assuntos e aspectos da arte e considero que seja também 
um dos intensificadores da vontade de investigar a abstração nos 
quadrinhos, além da constante conexão do meu fazer com processos 
das poéticas contemporâneas. Em 2015, eu mudei para Londrina para 
lecionar no IFPR e ali pude construir a estrutura curricular do ensino 
médio com maior liberdade. Optei por trabalhar não cronologicamente, 
mas sim conectando grandes temas, o que me permitiu iniciar 
o primeiro ano com projetos ligados à arte contemporânea. Em 
consequência, as aulas permitem muito mais pensamento prático 
e debates abertos ligando as materialidades artísticas, conteúdos 
disciplinares e vivências. Esse contexto também é carregado de 
pequenos estímulos que levaram às proposições dessa investigação. 

Esses fatores são estímulos para as conexões no meu trabalho, 
inclusive com exercícios em sala que de alguma forma correspondiam 
a problemas na minha produção. Um exemplo é quando ao trabalhar 
o tema da abstração com algumas turmas propus aos alunos que 
quadrinizassem de maneira abstrata o “Poema do beco”, do Manuel 
Bandeira:

“Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?

- O que vejo é o beco.” (BANDEIRA, 1993, p. 150)

Fig.09: “HQ do Beco”, 2017. 
Isabella Maria. Registros 

do exercício da aluna, 
produzido para a aula de 
Arte no Ensino Médio do 

IFPR-Londrina.
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Suscinto e potente, o poema permitiu que os alunos 
explorassem a superfície da página de diferentes maneiras. 
Experiências como essas reforçam o valor da diferença na arte. 
Quando exposto ao diferente a capacidade de lidar com o outro é 
ampliada. Nesse caso, a linguagem enquanto matéria pôde ser vista 
para além de um enigma insolúvel para adolescentes que criaram 
imagens a partir de suas qualidades formais e em muitos casos 
apresentam soluções criativas dignas de circulação. 

Por fim, a editoração é talvez a função/fazer mais diretamente 
entrelaçada com a produção poética dessa investigação. Tenho 
editado minhas próprias publicações desde 2009, quando 
publiquei a coletânea “Misterorror #1”. De maneira intuitiva, tomei 
consciência da materialidade do objeto, muito aos poucos, mas, 
fato, essa percepção está totalmente impressa nas HQs propostas 
aqui. 

Enquanto editor independente (Fig.10), alguns “sotaques” 
de designer também se fizeram necessários e nesse processo, 
comecei a pensar diferentes possibilidades de impressão e 
encadernação, ora mais artesanal, ora em gráficas. Sejam detalhes 
de cor artesanal na capa, para dar mais presença a uma publicação 
impressa em preto e branco (“Misterorror #2”, 2011); seja no 
abandono do formato revista/livro para explorar a visão total do 
formato sanfonado (“Zoom”, 2015), a materialidade do livro aos 
poucos passou a me interessar mais.

De 2013 a 2019 fiz parte do Selo Reverso (Fig.11), junto de 
Matheus Moura e Vizette Seidel, e lancei “Holofote”, 2013; “Zoom”, 
2015; “Estudos sobre o pessimismo”, 2015, “Mergulho”, em parceria 
com Ingrid Volpato e Isabella Maria, 2018,  e “Matéria Escura”, 
parceria com Matheus Moura e Vinicius Posteraro, 2018; além de 
obras de outros autores, entre elas três edições da revista “Camiño 
di Rato” e as HQs “Ecos Humanos”, 2018, de Edgar Franco e Eder 
Santos e “Cartografias do inconsciente”, 2018, resultado da tese de 
Matheus Moura. 



33

Fig.10: Minhas primeiras publicações independentes, 2007-2012. Essas 
foram as minhas primeiras experiências em autoedição.

Fig.11: Publicações realizadas pelo Selo Reverso, 2013-2018. Trabalhos em 
que fui editor ou coeditor. 
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Fig.12: Publicações realizadas pelo Selo Risco Impresso, 2020-2021. A 
partir da criação desse selo, que acompanhou o processo dessa tese, 

assumi a postura de editor, focando nas produções de publicações 
experimentais. 
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Entre o fim de 2019 e o início de 2020, o Selo Reverso se dilui e 
eu monto, junto da Vizette Seidel, o Selo Risco Impresso (Fig.12). A HQ 
“Este não é um lugar seguro” foi a transição, uma vez que carrega o 
selo da Reverso, mas foi finalizada já após a sua dissolução. O novo 
Selo acompanha as ideias que gravitam nesse “Espaço Rompido“, pois 
se propõe como espaço para experimentações e ruptura de fronteiras 
nos quadrinhos, publicações de artista e literatura. Nesses dois anos 
publicamos os trabalhos dessa tese – “E daí?”, 2020; “Sem olhos ou 
ecos de Maria”, 2021; e “Pra quem? Moebius e o palácio”, 2021; — com 
exceção de “Narciso Deslocado: informe”, publicado pela editora 
Medusa, 2021 —; e também as HQs “Viveiro”, 2021, de Valter do Carmo 
Moreira, uma HQ muito aproximada da crônica; e “ResiduaA”, 2020, do 
espanhol Sao., uma HQ abstrata. 

Além desses, o trabalho de editoração da antologia de quadrinhos 
experimentais “Autofagia” também exerceu grande influência em 
“Espaço Rompido”. Em outubro de 2020, abrimos a chamada para a edição 
e o tema era “Quadrinhos&abstração”. Recebemos um grande número 
de trabalhos de diversos países e em formatos muito variados. Havia 
quadrinhos figurativos e não-figurativos; narrativos e não-narrativos; 
elementos comuns aos quadrinhos se mantinham estruturados em 
alguns trabalhos, enquanto outros rompiam completamente com a 
“espaçotopia” da página em HQs de completo ruído visual. 

Essa variedade de trabalhos iluminou o caminho que eu estava 
começando a definir, colocando a abstração como tensão de ruptura 
com diversas intensidades, o que diferia o quadrinho abstrato do 
quadrinho com alto grau de abstração. A edição também contou com 
seis ensaios críticos de pesquisadores que já tinham trabalhos sobre o 
tema. Esses ensaios também me ajudaram a pensar os conceitos que 
eu vinha trabalhando na tese, além do valor de colocar em circulação de 
material sobre essa tendência tão pouco explorada ainda pela pesquisa 
acadêmica brasileira sobre os quadrinhos. Foi a mesma ideia, de pôr em 
circulação, que levou a inserir na publicação poemas-processos de dois 
pioneiros brasileiros: Moacy Cirne e Álvaro Sá. 
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A edição tem 388 páginas e conta com 47 autores de 12 países. 
Esse trabalho de edição com o Selo Risco Impresso – editoração dividida 
com a Vizette Seidel – não faz parte direta dessa investigação, mas 
se construiu em paralelo a ela, com diálogo constante entre as duas, 
conceitual e formalmente. A “Autofagia” é, de alguma forma, um campo 
de experimentação para essa pesquisa e vislumbra várias questões, 
das quais cito três rapidamente: a presença internacional quanto a 
essa tendência ainda relativamente recente; reforço da presença da 
abstração na produção nacional; variedade da produção e potência da 
abstração nos quadrinhos.

Fig.13: “Autofagia”, 2021. Vários artistas. 
Registros de páginas da publicação.
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1.4.1. Uma experiência de contágio

Todos os processos de reflexão e entrelaçamentos conceituais 
apresentados até aqui, construiram a base para que eu pensasse 
e localizasse a criação, em seus atravessamentos e relações de 
força que possam tensionar. A postura geral é de oposição ao que 
está sedimentado, construindo um trabalho que encontre frestas 
para romper fronteiras, são obras que exploram uma “porosidade de 
fronteiras entre territórios, regiões, campos e disciplinas na produção 
de diversos modos do não pertencimento.” (GARRAMUÑO, 2014, p.99). 

“Espaço Rompido” apresenta a materialização do itinerário 
percorrido a partir dos incômodos produtivos quanto à potência 
da abstração nas histórias em quadrinhos, em um processo de 
experiência intensa. Se não é possível imprimir ao outro a experiência 
vivenciada, ao menos busquei explicitar alguns dos seus rastros 
e evidências do processo de criação dessas HQs e dos debates 
implicados nesse processo.

“Opera-se a experiência pelo processo de dispor-se a, e no ‘ir 
trabalhando’, vão-se abrindo os problemas: não se tem, no exercer da 
experiência, o problema prévio: criam-se os problemas no decorrer.” 
(SANTOS, 2012, p.91) e assim se construiu essa investigação, com 
problemas que emergiam do fazer e que, em muitos momentos, 
afastavam o resultado dos caminhos apontados no início da pesquisa. 
Trata-se de se deixar levar, sem abandonar a criticidade, pela 
“generosidade dos erros” e desvios. Externos ou internos, os problemas 
que surgem e desviam o trajeto também são de alguma matéria 
formantes da pesquisa. Muitas vezes os caminhos são alterados por 
movimentos internos – como a forma formante, matéria desviante, ou 
mesmo alguma lembrança que leve à ação, mas em muitas outras por 
movimentos externos – seja o deslocamento físico de viagens, ou os 
congressos que participamos, ou, como infelizmente vivenciamos, uma 
pandemia devastadora que altera todo o humor de um processo, assim 
como seu ímpeto e intencionalidade.
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Roberto Corrêa dos Santos descreve a experiência do fora 
como um aspecto presente na contemporaneidade da produção 
artística: 

Nas artes contemporâneas retorna diferidamente a 
vontade do fora, a experiência do fora; nelas, inscreve-se 
uma outra vontade, a vontade do entorno, a experiência 
do entorno (a do peri/metro, a da multiplicidade dos 
lados: o ex/peri); no entorno, um vocabulário vivo do 
contemporâneo ferve; falar-se-á de partilha, de troca, de 
alargamento, de ocupação, de heterotopias, de neutro, 
de limites expandidos, de territórios e desterritórios, de 
arquivo, de memória, desmarcações, horizontalismos, e 
mais e mais, de fluxos, de linhas, de fugas, de escapes, 
de entregas, de políticas afetivas, de amizades, e 
mais e mais. Todo um glossário da experiência de 
homens, de pós-homens, trans-homens; homens e 
obras pós-históricos; homens e homens e obras e 
obras cartográficos, geográficos, matéricos; todo um 
vocabulário a rolar, a reentender os corpos bem como 
os espaços, e mais e mais, e o disperso, os assistemas, 
as ‘ligas’ em nova lógica dos órgãos: uma experiência 
verbal, motora, artística, assubjetiva, anindividual, zero 
pessoa.” (SANTOS, 2013, p.93)

O deslocamento é essa marca do contemporâneo, muito 
fluído e repleto de aproximações. Encaro esse movimento como um 
movimento de generosidade e alteridade que surge na arte como 
ponto luminoso que responde a uma sociedade repleta de holofotes 
intensos e artificiais que mais cegam do que fazem ver.  

A produção desenvolvida nessa pesquisa procurou ser da 
mesma maneira, um trabalho que colocasse em perspectiva a 
criação artística em histórias em quadrinhos, ligando-as a uma 
vontade pessoal de exploração de um pensamento dialógico, 
o pensamento por montagens que entendo também como 
pensamento quadrinhizante. E não só essa, mas também a um 
movimento contemporâneo de expansão do campo, de abertura 
de diálogo com outras áreas e, em especial no meu caso, com as 
artes contemporâneas e as publicações de artista. O que busquei 
apresentar no mapa final, na caixa-obra-investigação, foi obra e 
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pensamento, posicionamento e abertura, e contágio e aproximações, 
e descentralização e desierarquização e etc e etc. 

Propus aqui por tanto um caminho que se dá pela 
experimentação, pelo “fazer fazendo”, buscando cavar pela terra 
fértil em diferentes direções, sem me fechar a um sentido único, 
mas sim buscando uma poética do fazer pelo ruído e pela dúvida, da 
presença e da ação que reage e dialoga com seu contexto.
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Fig.1: Entrevidas, 1981. Anna Maria Maiolino.  
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1 – QUADRINHOS E ABSTRAÇÃO
“A mestiçagem como proposição supõe a negação da 

mestiçagem como categoria. (...) A poética da mestiçagem 
é a mesma da Relação: não-linear e não-profética, tecida de 

árduas paciências, de derivados incompreensíveis” 
(Édouard Glissant)

 Busco um quadrinho que se coloque em perigo e duvide de si. 
Um quadrinho que não se preocupe com seus limites ou legitimações 
– ainda que saiba que eles sempre estarão ali, busco forçá-los em 
outras direções, entradas e saídas. 

 Nesse processo de investigação, que já vem de alguns 
anos antes da proposta para a tese, tenho mergulhado no campo 
da abstração para criar diálogos com os quadrinhos. Foi uma das 
brechas possíveis que encontrei para me desviar da narratividade 
linear, da imagem a serviço de uma história, de buscar uma leitura 
que não coloque a sequência acima de tudo como desdobramento 
de ações, enfatizar as “dissonâncias entre os signos entrelaçados, 
e não a narrativa” (CARNEIRO, 2020, p.50). Isso leva também a um 
desvio do significado convencional dos quadrinhos, ou de sua 
significação. Enquanto narrativa, as HQs acabam por ser lidas como 
encadeamento que, mais ou menos, chegam em um fim e esse fim 
significa algo. Mas em minha maneira de fazer HQs busco formas que 
coloquem as imagens em diálogo, nem sempre busco um significado 
final. Sensações, presenças, apresentações, relações de todo o tipo 
podem ser protagonistas em uma HQ. 

 Para o autor belga Thierry Groensteen, o elemento mais 
marcante e definidor das HQs é “a conexão de uma pluralidade de 
imagens solidárias” (2015, p.26), o que chama de “solidariedade 
icônica”. Ainda que eu deixe de lado as noções de essência nas 
linguagens – que o próprio Groensteen pondera e como Hatfield 
(2005) nos lembra, os quadrinhos tendem  a frustrar qualquer 
definição um pouco mais rígida –, por entender que os quadrinhos 
têm se desenvolvido a partir de origens e naturezas das mais 
diversas, a noção de solidariedade icônica dialoga com meu trabalho 
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Fig.2: Esquema de leitura linear. Arquivo 
pessoal.

A leitura linear segue a ordem tradicional de 
leitura dos quadros, lendo tira após tira. Essa 
forma de leitura se torna mais complexa e 
menos transparente, pois desperta o leitor para 
a montagem/leiaute da página.

Fig.3: Esquema de leitura tabular. Arquivo pessoal.

A leitura tabular  busca as relações da página 
como um todo. Ela cria uma tensão com o “efeito-

narrativo” (GROENSTEEN, 2015) da leitura linear. 
É importante que ambas aconteçam ao mesmo 
tempo, mas alguns quadrinhos destacam mais 

uma ou outra.
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ao apontar para um conceito operatório base no meu pensamento 
quadrinhístico, que é a montagem que impõe o diálogo entre imagens, 
faturas, visualidades, próximas ou distantes. 

 Esse princípio como base para o fazer quadrinhístico coloca 
as imagens em relação, diálogo contínuo e complexo o quanto 
for possível – imagens, mas também qualquer outro elemento ou 
código que seja colocado em jogo – e nesse sentido não é a narrativa 
que toma frente na linguagem quadrinhística. A narrativa é uma 
possibilidade, quase sempre presente, com mais ou menos força, em 
muito pela tendência temporal que a repetição e a sequência visual 
costumam carregar. 

A precedência que se atribui à ordem das relações 
espaciais e topológicas vai de encontro à opinião 
generalizada que sustenta que, nas histórias em 
quadrinhos, a organização espacial é totalmente 
subserviente à estratégia narrativa e controlada por 
ela; a narrativa criaria ou ditaria, dependendo do seu 
desenvolvimento, o número, a dimensão e a disposição 
dos quadros. (GROENSTEEN, 2015, p.32)

 Em oposição, e não negação, à busca de uma composição 
narrativa, procuro aproximações e caminhos que me permitam 
explorar outras potências no espaço das páginas.  A imagem dos 
quadrinhos opera em um espaço compartilhado, que gera relações 
espaçotópicas, termo criado por Groensteen para refletir um olhar 
topográfico para essas imagens e sua distribuição no espaço. Lembro 
aqui que não é apenas a sequencialidade que marca a distribuição 
visual dos quadrinhos, mas também a visualização de um campo 
panóptico, voltado à leitura “tabular” (Fig.2 e 3) (GROENSTEEN, 
2015). Essa leitura tende a criar uma forma constelar, relacional – em 
geral mais perceptiva quanto menos narrativa ou linear – que, ainda 
nas palavras de Groensteen, é fragmentária, dispersiva e distributiva, 
mas também de conjunção, repetição e concatenação. Em outras 
palavras, assim como uma constelação, as relações são posteriores 
e não dadas a priori, mas vinculam, formam ligações, levantam 
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Fig.5: Memórias póstumas de Brás 
Cubas, 1881. Machado de Assis. 

Página da edição da antofágica de 
2020.

Fig.6: Talco de Vidro, 2015. Marcelo 
Quintanilha.  

Fig.4: Easy Rider, 1969. Dennis 
Hopper. Três frames do filme.
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sobrevivências e criam novos sentidos.

 Acredito que mesmo sendo uma linguagem muito vinculada ao 
meio impresso, a HQ continua capaz de levantar sensações visuais 
hápticas, despertar questões e seduções ao “olho-corpo” a que 
se refere Ferreira Gullar ao  opor à criação concreta racionalista o 
movimento Neoconcreto (2014). Essa possibilidade me instiga por 
retirar a HQ e o seu suporte do campo restrito da ilusão diegética e 
representativa sem torná-la puramente formalista. O corpo pulsante 
dos quadrinhos, sua materialidade, também pode despertar os 
sentidos outros e aqui opera majoritariamente, nessa investigação, 
esse afastamento da disposição linear das imagens, da composição 
e da imagem narrativa, abrindo caminho para a abstração enquanto 
verbo – ação de abstrair –, enquanto ação de ruptura com os meios e 
formas convencionais. 

1.1 – UM CAMPO JÁ APROPRIADO

 Folhear algumas páginas e visualizar sequências de manchas, 
de linhas, de pontos ou movimentos, sem nenhuma referência clara 
ao real, sem nenhuma referência clara a um espaço diegético. Esses 
momentos não são incomuns em diversas obras narrativas, ainda 
que de maneira dispersa. Sem pensar muito, consigo me lembrar 
de alguns nas histórias em quadrinhos, na literatura e no cinema. 
Momentos de experimentação da linguagem, visual e sequencial, 
inseridos em uma narrativa e que ainda conseguem ser “digeridas” 
pelo leitor/espectador como parte do contexto diegético sem maiores 
problemas. São casos em que o fluxo narrativo permite que a leitura 
se mantenha, mesmo com a presença de uma imagem mais radical 
quanto à sua falta de fechamento representativo que foge da lógica 
convencional da linguagem. Nos exemplos que me vem primeiro, 
surgem relacionadas aos ápices de sensações ou a um impedimento 
de dizer (seja por proibição moral extradiegética ou por incapacidade 
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de verbalização de algumas experiências), como pode ser visto nos 
frames de “Easy Rider”, de Dennis Hopper (Fig.4); na literatura, em 
“Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis (Fig.5); ou 
em “Talco de vidro”, HQ de Marcelo Quintanilha (Fig.6). Nesses e em 
vários outros casos de abstração, não se configura uma suspensão 
semântica da narrativa, exatamente pela contextualização do antes 
e do depois narrado que sustentam esse arroubo de linguagem.

 As estratégias narrativas são várias e sempre riquíssimas, 
levando a obra e a experiência de leitura a uma abertura maior e, 
consequentemente, tornando-se um grande desafio também. Em 
todo caso, a leitura – a compreensão – não deixam de ser balizadas 
pelos referenciais narrativos; essa convenção continua a nos dar 
suporte para a compreensão do todo. Esses exemplos mostram 
a abstração como um campo já aceito e integrado às diferentes 
linguagens e diferentes contextos (pré, concomitante e pós 
vanguardas). 

 A ideia de abstração é normalmente vinculada às vanguardas 
artísticas e à não-figuração. De Vassily Kandinsky até Jackson 
Pollock, passando pelos movimentos suprematistas, construtivistas, 
concretos, o tachismo, expressionismo abstrato entre outros, do 
pré e do pós-guerra, uma ampla gama de textos críticos, teóricos, 
manifestos, acompanharam essa produção artística. Ela não se 
vincula apenas à não-figuração, mas atravessa as mais diversas e 
contraditórias justificativas e contextualizações e talvez, abrindo 
aqui um diálogo com Maria Lind (2013), uma das poucas chaves 
que se mantém em boa parte dessas investidas – práticas ou 
teóricas – seja a de que há na abstração uma grande capacidade 
de autorreflexão e autorreferencialidade. Lind afirma que “até hoje 
a abstração é caracterizada pela coexistência de ideal e matéria, 
transcendentalismo e estruturalismo – uma ambiguidade que não 
deve ser evitada, mas sim reconhecida e explorada.” (LIND, 2013, p. 
10). Como afirma a autora, não é produtiva uma busca por “decidir” 
qual dos caminhos é o “verdadeiro”, inclusive sendo essas as buscas 



11

que se tornaram mais datadas em relação às vanguardas modernas. 
Em contrapartida, uma série de inovações, formas e ideias surgiram a 
partir dos abstracionismos, incluindo aí as tensões entre figuração e 
não-figuração, o destaque ainda maior para a sensualidade material, 
a fatura das imagens, a noção material, tautológica de arte e seus 
desdobramentos enquanto objeto, presença, ideia, conceito. Da 
poesia, que uma pincelada livre da obrigação representativa carrega, 
até a noção de campo expandido ou performatividade, a abstração 
se infiltrou por boa parte das revoluções da arte do século XX e hoje, 
passa a ser pensada não apenas no âmbito forma, mas também se 
expande para pensar a economia e a sociedade.

1.2 – ABSTRATO: NOME E VERBO
“A pureza é um mito”

(Hélio Oiticica)

 A abstração nos quadrinhos, em um primeiro momento, 
também pode ser relacionada à imagem abstrata, que se liga mais 
rapidamente à tendência que vem sendo chamada de quadrinhos 
abstratos. Esse termo tem sido usado mais comumente a partir de 
2009 com a publicação de Andrei Molotiu da coletânea “Abstract 
Comics” (fig.7), em que além de uma introdução com uma ampla 
reflexão sobre a relação entre imagem abstrata e sequencialidade – 
cruzando a produção das artes visuais e dos quadrinhos – apresenta 
trabalhos de 43 autores. Todos os trabalhos da compilação são não-
figurativos e não usam texto verbal.

 Molotiu usou de um recorte muito específico, para ele os 
quadrinhos abstratos são formados por sequências de imagens não 
representativas, mas podem incluir algum elemento de representação 
“desde que esses elementos não configurem uma narrativa ou 
mesmo em um espaço narrativo unificado” (fig.8) (MOLOTIU, s/p, 
2009. Tradução nossa)1. É empolgante ver essa proposta e observar 
as HQs da coletânea, suas aproximações dos limites da definição 
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Fig.7: Abstract comics. 2009. Andrei 
Molotiu. Capa do livro.

Fig.8: It will all be worth it 
in the end, 2013. Stephanie 

Leinhos. Página da 
publicação.  Exemplo de 
quadrinho abstrato que 

ainda contém figuração. O 
formal nessa página não dá 
muitos indícios narrativos.



13

de Molotiu, pensar as relações possíveis desses mesmos limites. 
Ao mesmo tempo, não interessa ao meu trabalho me colocar dentro 
desses limites. A produção dos trabalhos dessa pesquisa dialoga 
com os trabalhos agrupados pelo organizador de “Abstract Comics”, 
mas não se prendem a suas delimitações. Não me preocupo tão 
pouco com a alcunha “quadrinhos abstratos”, no sentido de que não 
pretendo me vincular ou defendê-lo como um gênero e muito menos 
buscar qualquer tipo de purismo.

 A “abstração” da qual falo nesse trabalho tem muito mais a ver 
com o campo de tensão, um campo de possibilidades que atrai ou 
afasta certos elementos, certas convenções, o que faz com que seja, 
por consequência, um posicionamento distante do que já está dado 
pelo atual sistema dos quadrinhos, ou mesmo da linguagem artística 
em geral, e contrário à forte tendência à velocidade e pragmatismo 
que marca nosso tempo. 

 Aarnoud Rommers, na introdução do livro “Abstraction and 
comics | Bande dessinée et abstraction” ressalta uma questão 
correlata ao insistir que a coletânea não é sobre quadrinhos 
abstratos. O “e” do título do livro seria a chave para pensar o que será 
encontrado nas discussões abertas pela publicação, que busca uma 
reconfiguração de ambos os termos a partir de sua interação.    

Este princípio de montagem pretende abrir tanto 
o conceito de abstração quanto o de quadrinhos e 
afrouxar o controle de suas respectivas compreensões 
canônicas – em termos muito amplos -, abstração 
representando o não mimético (no discurso da história 
da arte) e o movimento conceitual de particularidade à 
universalidade, enquanto os quadrinhos são geralmente 
vistos como um meio visual-verbal sequencial de contar 
histórias. (ROMMERS, 2019, p.25. Trad. nossa)2

 Como Rommers, pretendo me descolar da ideia de abstração 
apenas enquanto não-figuração e intimidade e universalidade; tanto 
quanto das HQs enquanto forma acima de tudo narrativa. Assim 
como os quadrinhos vêm se desdobrando nas mais diferentes e 
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férteis direções, a noção de abstração resiste à passagem do tempo 
e se mostra fluida, afasta-se de parte das proposições duras – e em 
certa medida colonizadoras, como foi o modernismo – surgindo em 
novas relações e posturas. Sobre essa sobrevivência e renovação da 
abstração, Maria Lind afirma: 

Há agora uma série de razões para retornar à abstração, 
pois ela se reinventa em relação a uma diversidade de 
preocupações do século XXI. Desde o final da década de 
1990, tem havido um interesse palpável pela abstração, 
particularmente entre jovens artistas e outros 
produtores culturais, que recontextualizaram seus 
legados formais e os reposicionaram em interpretações 
sociais performativas. (LIND, 2013, p. 10. Trad. nossa)3

 As reinvenções do campo da abstração parecem atender, ou 
ser resultado, de uma ampla gama de motivações, desde o prazer 
erótico pela materialidade, até a ruptura com o sistema social, e assim 
não se mantém fechados a um só contexto artístico, vide os próprios 
quadrinhos que também desde o final da década de 1990 têm se 
relacionado mais intensamente com esse campo. Tais motivações 
podem ser as mais contraditórias, marca do desenvolvimento da 
abstração, mas hoje parecem se permitir à sobreposição errante, 
mais do que a imposição de uma em detrimento da outra. 

Criar o totalmente novo era fundamental para um artista 
como Mondrian. Mesmo que hoje sua ideia de que o 
propósito da arte era expressar a realidade verdadeira 
e universal seja difícil de abraçar, ele também chamou 
a atenção para outros aspectos que ainda pertencem 
à abstração. Uma diferença distinta entre a discussão 
em torno da arte abstrata no século XX e hoje é o 
desaparecimento da retórica do “absoluto”, da “verdade” 
e do “universal”. As grandes narrativas tornaram-se 
micro utopias. Mais relevante, entretanto, é a ideia 
de Mondrian de que, ao contrário dos pressupostos 
comuns, a abstração não é um meio de simplificar algo, 
mas de intensificar. (LIND, 2013, p. 23. Trad. nossa)4

 As novas maneiras de fazer e pensar arte deixam de lado 
alguns apontamentos – tidos antes como primordiais – dos próprios 
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artistas e teóricos e passam a olhar para as margens do que foi dito e 
feito. Quando se estabelece um processo de ruptura, uma abstração, 
estabelece-se também um olhar míope, centrado em detalhes não 
vistos pelo olhar afastado, mas que não deixa de se importar com a 
totalidade, pois essa ação em si é a construção de uma totalidade. 

 Tendo a pensar a produção de quadrinhos a partir desse 
caminho desviante, que busca intensificar relações, repetições ou 
presenças. O contato com outros trabalhos, com os quais diálogo 
diretamente, é de importância primária, pois me permite pensar 
de outras maneiras, que não pensaria apenas me colocando de 
frente ao papel em branco. John Rajchman aponta para um caminho 
semelhante ao de Maria Lind, ao debater a importância de valorar 
novas formas de pensar e ver ao invés de nos prendermos ao fim das 
grandes narrativas: 

Em vez de grandes narrativas monolíticas sobre o 
modernismo e “o fim da arte” poderíamos, então, 
começar a construir narrativas mais interessantes 
sobre conceitos, problemas e ideias correlatos em 
arte, sobre o papel que eles desempenham em campos 
mais amplos, sobre seus lugares de invenção, sobre 
as coisas novas que eles possibilitam olhar e pensar, 
tanto em seu próprio campo como em outros. (...)por 
exemplo, poderíamos fazer uso, de novas maneiras, da 
velha ideia da Bauhaus de aprendizado pela prática, e 
de “tornar visível” aquilo que não podemos enxergar por 
causa da terrível máquina de produção de obviedades 
que regula aquilo a que estamos acostumados a ver e 
pensar cotidianamente, apelando, não a um público no 
sentido estatístico ou sociológico (...), mas a pessoas 
indeterminadas, que ainda não existem como tais, e que 
“vêm de fora” para experimentar novas maneiras de ver, 
falar e fazer. (RAJCHMAN, 2011, p.101-102)

 Com o exemplo da Bauhaus vejo mais uma vez essa 
tendência em levantar os sentidos que podem ter ficado à margem 
com o passar do tempo e com a repetição de certas leituras de 
maneira quase dogmática. O autor de “O pensamento na arte 
contemporânea”  propõe a criação de novos pensamentos, novos 
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objetos e, principalmente, um novo público, o que solicita também 
novas formas de olhar e novas chaves de leitura. Na tentativa de 
“tornar visível’ aquilo que não podemos enxergar por causa da terrível 
máquina de produção de obviedades que regula aquilo que estamos 
acostumados”, como afirmou Rajchman, tenho buscado materializar 
aquilo que vai contra uma terrível pressão por obviedades e 
revoluções controladas, aceitas apenas quando cabem muito bem 
dentro dos moldes já postos por uma sociedade lisa, parafraseando 
Byung-Chul Han (2020), que só permite objetos que abracem e 
nunca assustem.

1.3 – ENCONTRO COM UMA LINGUAGEM ABERTA

 

 Em se tratando das histórias em quadrinhos, como lidamos 
com uma obra em que a abstração vai além de uma ferramenta de 
efeito narrativo, tornando-se agente principal, sem amparo de um 
contexto diegético prévio que a sustente em uma leitura narrativa? 

 Por volta de 2011, a quadrinhista Laerte Coutinho repostava 
suas tiras no blog “Manual do Minotauro”. Nesse período, ela criava 
tiras que vinham se caracterizando por um forte teor poético (Fig.09) 

Fig.9: Tira de 27/09/2011. Laerte Coutinho.
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– essa fase de produção é discutida no artigo “Obra aberta em 
Laerte: as tiras como um projeto artístico” de Diogo Fonseca (2011) 
e em “Tiras Livres”, de Paulo Ramos (2014) – com sequências visuais 
que continham uma conexão muito distante e nebulosa, entre as 
imagens, obrigando o leitor a uma postura diferente do comum: 

(...) “Eu proponho um jogo pra ele. Muitas vezes o leitor 
não está com paciência pra isso”. “Minha intenção não 
é causar desprazer no leitor, é oferecer um desafio”, 
comenta Laerte, que afirma já ter sido rotulado (sic) 
de arrogante ou de estar se colocando em um patamar 
superior ao dos leitores, propondo a estes temas e 
aspectos desconhecidos. “O que estou querendo é que 
o leitor não se deixe levar pela passividade da página” 
(RAMOS, 2014, p.18)  

 Alguns comentários no blog mostravam leitores saudosos 
das HQs na linha “Piratas do Tietê”, com humor mais objetivo, 
personagens fixos e narrativa fechada; em um ou outro momento 
a nostalgia vinha acompanhada de uma indignação pela “falta de 
sentido” das novas tiras e sempre me lembro de uma resposta 
da Laerte afirmando que fazia tiras para crescer e não para ter 
sentido. A posição da autora se somou a outras leituras que eu 
estava fazendo na época – sobre quadrinhos nacionais e poético-
filosóficos (Magalhães, 2005; Andraus, 1999; Santos Neto, 2009) 
– e que começavam a ressoar em um interesse meu por trabalhos 
mais experimentais, que questionassem as formas tradicionais dos 
quadrinhos.

 Algumas das leituras que me serviram de entrada para a 
produção de quadrinhos experimentais, além das tiras da Laerte, 
foram os quadrinhos de Edgar Franco (fig.12) e Gazy Andraus (fig.13); 
“Breakdowns” (fig.10), de Art Spiegelman e “Água-Viva” (fig.11), de 
Clarice Lispector. Os primeiros apresentaram não somente uma forma 
diferente para as HQs, mas colocavam essa forma em uma circulação 
palpável para a minha realidade: o circuito de zines. Ligado à música 
subterrânea e aberta aos quadrinhos, poesia, crítica e divulgação, o 
zine oferece um sistema democrático de aproximação e cruzamento 
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Fig.10: Um dia no Circuito, 1975. Art 
Spiegelman. HQ de Breakdowns.

Fig.11: Água viva, 1973. Clarice Lispector. 
Capa da edição de 2019, da Rocco.

Fig.12: Prole Atômica, 1994. Edgar 
Franco. Página de abertura da HQ.

Fig.13: Qual é o termo de tua vida, 1994. 
Gazy Andraus. pPágina de abertura da 
HQ.
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de interesses e o trabalho desses autores apresentava um 
surpreendente amálgama de todos esses elementos. “Breakdows” 
apresenta uma coletânea de HQs curtas que exploram a fundo os 
limites formais dos quadrinhos, subvertendo boa parte dos seus 
elementos narrativos e representativos, uma profunda investigação 
da linguagem que impulsionou a minha criação de quadrinhos, mas 
também as leituras sobre a estrutura dos quadrinhos. Na literatura, 
o fluxo de consciência de “Água-viva” me possibilitou a consciência 
da busca da Laerte em suas HQs também era possível na prosa, ou 
seja, a abertura de sentidos e o distanciamento da narrativa linear – 
e mesmo da narrativa em si – não se limitava à imagem, o discurso, as 
sequências, nada estava preso à ditadura do sentido. 

 Resgato esses exemplos porque são essenciais para que eu 
iniciasse uma pesquisa poética de questionamento das convenções 
da linguagem, da necessidade de significado objetivo. A abstração 
está presente nessas obras em um alto grau de tensão. É exemplo as 
HQs sem roteiro, de desenho intuitivo (direto no papel com a caneta, 
sem esboço prévio) dos quadrinhos poéticos-filosóficos que dão 
ao processo criativo dessas HQs um nível performativo de grande 
potência, levando cada obra a apresentar um mergulho meditativo, 
uma explosão criativa, marcada pelo gestual rápido e textos que ora 
cruzam o crítico, ora o profético. 

 Esses trabalhos apresentaram alguns tipos diferentes de 
possibilidades criativas em obras que não se fechavam em sentidos 
objetivos, indo de acordo com as definições de obra aberta de 
que fala Umberto Eco (2003). Criação intuitivo-performática, 
fluxo de consciência, experimentação com a linguagem; o meu 
primeiro contato profundo com o impulso abstrato veio por meio 
da sequência, do encadeamento de ideias, e não da imagem não-
figurativa. Jan Baetens em seu artigo “Abstraction in Comics” aponta 
essa categoria da abstração, que se divide em ao menos duas 
formas distintas: “O oposto do abstrato não é apenas ‘figurativo’ ou 
‘representacional’, mas também (...) ‘narrativo’. A abstração parece 
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ser o que resiste à narrativização e, inversamente, a narrativização 
parece ser o que dissolve a abstração” (BAETENS, 2011, p. 95. Trad. 
nossa)5.

 Por ser uma das grandes tensões da abstração nos quadrinhos 
o jogo entre narrativização e abstração é constante e, em maior ou 
menor medida, bastante subjetivo.

1.3.1 – “Preto no preto, branco no branco”

 O resultado dessas inquietações é marcado por uma mudança na 
minha produção poética, inicialmente, nas HQs curtas e, posteriormente, 
na minha primeira publicação individual completa, “Preto no Preto, 
Branco no Branco” de 2012. 

 O trabalho assume a forma de uma poesia-ensaio quadrinhístico 
sobre a necessidade (ou não) de coerência e linearidade narrativa. Ele 
contém vários elementos que se tornaram recorrentes no meu fazer 
artístico, desde o interesse pela sinuosidade das linhas justapostas – as 
quais criam uma tensão entre a sensação de bi e tridimensional, assim 
como entre o estático e o movimento –, referências de diferentes áreas 
– há paralelos com trabalhos de Gazy Andraus, Edgar Franco e Laerte nos 
quadrinhos, mas também com referências diretas aos artistas visuais 
Goya e Leonilson –, e uma predileção por um texto mais ensaístico 
do que narrativo. Esses elementos juntos me levaram aos primeiros 
diálogos mais consistentes com a abstração. É interessante notar que 
foi a prática que me levou a indagação sobre o que seria e como se 
comportaria a abstração nas histórias em quadrinhos a partir dessa 
busca pela retirada  dos elementos de significação convencionais.

 “Preto no preto, branco no branco” (2012) foi lançada de maneira 
independente em 2011, impressa em Barretos, em papel offset 150g, em 
preto e branco. Segue na íntegra:
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 Nessa HQ, eu, inspirado pelas referências citadas, criei um 
trabalho bastante não linear, de leitura aberta, principalmente em 
sua conclusão que cita visual e textualmente a obra “Não tenha 
medo meu rapaz”, 1988 (fig.14), de Leonilson. Também adentro no 
campo da abstração figurativa, quando, no meio da HQ, elimino o 
protagonismo dos personagens, cenários e elementos reconhecíveis 
para desdobrar ambiências visuais criadas a partir das linhas verticais 
sinuosas que se fecham e abrem, levam a uma sensação de fluidez 
e de algum volume na página. Tenho explorado essa forma, essas 
ambiências, que se tornam uma espécie de espaço da criação, do 
mistério e do por vir, em que a própria imagem é pulsão. Não é por 
acaso que um dos trabalhos dessa tese parte diretamente dessas 
mesmas ambiências. “Este não é um lugar seguro”, 2019, porta-se 
como um eco radicalizado da experiência visual de “Preto no Preto, 
Branco no Branco”: enquanto nesta ela serve a uma sequência de 
raciocínio que questiona a significação e a representação, no novo 
trabalho assumo a possibilidade de abandono da narrativa como fato 
dado e invisto na ideia de HQ enquanto processo. 

 Ao pensar a linguagem e a produção de HQs, não é meu 
interesse criar para enquadrar a obra a esse ou àquele nicho. Ao 
contrário, as referências e a reflexão que instigam a ação poética 
vêm de todas as áreas possíveis e tanto durante, quanto após a obra 
tomada como concluída, esses espaços e definições têm me servido  
para criar pontes, relações, e não para fechar territórios. 

Fig.14: Não tenha medo meu 
rapaz, 1988. Leonilson.
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Fig.15: Aneki, s/d. Tamryn Bennett. 
Terceira página da HQ. 

Bennett abandona a linearidade da 
página e propõe uma abordagem 

das HQs mais voltada à poesia em 
detrimento da narrativa.
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2 – COLONIZAÇÃO NARRATIVA

 A minha investida inicial entre a abstração e o meu trabalho 
quadrinhístico se deu pelo questionamento crítico das formas 
institucionalizadas. Intuitivamente esse questionamento abriu 
espaço para que pudesse colocar meu trabalho em contágio 
com os quadrinhos poéticos e abstratos – e posteriormente com 
outras abordagens e tendências dos quadrinhos contemporâneos 
como o conceitual e o pós-quadrinhos. Buscar outras formas que 
possibilitassem outras relações com o objeto quadrinhístico fez com 
que eu me afastasse das imposições narrativas.  Para a Tamryn Benett, 
pesquisadora e quadrinhista (Fig.15), nós vivemos uma imposição do 
pensamento narrativo que ela define como uma colonização. A forma 
narrativa de leitura é estimulada e repetida de uma maneira que 
apaga a ideia de qualquer outro tipo de enfrentamento entre leitor e 
obra, inclusive nas análises críticas. 

O perigo dessa colonização narrativa é a negligência 
crítica dos quadrinhos emergentes que não se encaixam 
nas fórmulas sequenciais, bem como a falta de modos 
alternativos para a análise dos quadrinhos. Como 
Charles Hatfield atesta, os quadrinhos são uma forma 
“caracterizada por pluralidade, instabilidade e tensão 
(...)”. (BENETT, 2014, p.107. Trad. nossa)6

 Benett cita Charles Hatfield, “Alternative Comics” (2005), pois 
o autor, propondo uma leitura das HQs a partir das suas tensões, 
reafirma o caráter múltiplo da criação quadrinhística, que solicita 
maneiras únicas de análise, por isso a importância de que se estimule 
outras dinâmicas de leitura.

  Como a abstração nos quadrinhos cria uma tensão com a 
narrativa, é recorrente que muitas vezes se volte à observação do grau 
de narrativa que ainda resiste em um ou outro trabalho de quadrinhos 
abstratos. Informalmente, em eventos e conversas, muitas vezes me 
vi em debates em que a narrativa é procurada a todo custo dentro dos 
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quadrinhos abstratos ou quadrinhos com grande teor de abstração, 
como se o fato de adentrar no campo da abstração obrigasse esse 
objeto a provar que ele conseguiu se livrar da narrativa. Além de ser 
um debate pouco fértil, ele me parece apontar para um problema 
recorrente no nosso entendimento sobre as HQs: há uma confusão 
entre a noção de sequencialidade e narrativa. Parece-me que tudo o 
que incita alguma noção de sequência é lido como narrativa. Quando 
lembro de que encadeamentos textuais podem ser narrativos, mas 
também descritivos, injuntivos, expositivos; dissertativos; acabo 
me perguntando porque parece haver tanta dificuldade em aceitar 
que os encadeamentos visuais das HQs também podem variar. Como 
exemplo, um manual, texto injuntivo, pode conter alguns elementos 
narrativos, o que não faz com que alguém precise comemorar: “ah! 
Viu só, você disse que era injuntivo, mas olhe lá, ‘depois de parafusar’, 
isso é narração!”.

 Essa anedota mostra uma generalização que coloca em 
confusão a noção de que qualquer grau possível de narratividade 
faça com que eu tenha que considerar uma HQ como narrativa , como 
se fosse uma ofensa à linguagem dos quadrinhos dizer o contrário. 
Essa é uma postura essencialista que perdurou por tempos nas 
considerações e definições de HQ. Toda repetição visual pode 
carregar algum grau de temporalidade, o que, por consequência, 
acarreta um certo grau de narratividade, mas ainda assim, ler essa 
repetição como narrativa pode levar a uma leitura empobrecedora; 
outras abordagens são possíveis e são nessas outras relações que 
estou interessado quando me afasto da narrativa na minha produção.

 Erwin Dessage fala sobre o caráter “proliferante” que marca 
o desenho das HQs (2019, p.114), marca da grafiação característica 
dessa linguagem, que tende a criar diálogos sequenciais ou seriados 
entre si, fragmentos que têm um senso de unidade e conjunção. 
Já Andrei Molotiu lembra de Clement Greenberg sobre a relação 
entre temporalidade e a imagem abstrata,  afirmando que, numa 
sequência de imagens de Pollock, nos deparamos com “a negação 
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da temporalidade em favor do momento eterno da imagem abstrata”. 
(MOLOTIU  apud MOURA, 2019, p.153. Trad. nossa)7. São tentativas de 
encarar a imagem e a multiplicidade de imagens com outras chaves 
de leitura, seja temporal ou atemporal; seja estática e fechada ou 
proliferante e conjuntiva. 

 Pedro Moura endossa uma crítica ao pensamento essencialista 
sobre os quadrinhos, ao afirmar que a crítica dessa linguagem lida 
com as mudanças de antigas convenções das HQs muito lentamente 
e de maneira insuficiente. O autor completa: 

Por “insuficientemente”, quero dizer que a maior parte da 
atenção crítica, acadêmica ou não, tem sido direcionada 
a um tipo específico de produção de quadrinhos que 
se encaixa perfeitamente em categorias institucionais 
prontas, principalmente decorrentes de narratologia 
ou estilos de história da arte e “escolas”. Sempre 
que o autor ou projeto descarta certos elementos 
considerados ‘essenciais’ para os quadrinhos - 
figuração, sequencialidade, narrativa, causalidade ou 
certos padrões de materialidade - estes não são vistos 
como quadrinhos ou simplesmente são varridos para 
baixo do tapete. (MOURA, 2019, p.131. Trad. nossa)8

 Trago esse comentário geral de Pedro Moura sobre os 
quadrinhos de cunho mais radicalmente experimental por entender 
que esse é um processo que está em certa medida ligado à prisão 
em certa forma de ver e lidar com a linguagem, que se encaixam em 
“categorias institucionais prontas” e faz com que obras desviantes 
que agenciam outros campos, não sejam considerados.

 Para Baetens, os quadrinhos abstratos são uma resistência 
à cultura narrativa, ainda que carreguemos esse impulso de buscar 
uma narrativa mesmo em uma HQ que a princípio parece totalmente 
abstrata – e que o contrário não costume acontecer –, devemos 
nos lembrar de que “No entanto, a força hegemônica do imperativo 
narrativizador e sua inevitável censura à abstração nunca estão 
completas. Se fosse esse o caso, a resistência seria impensável - ou 
inútil, o que definitivamente não é” (BAETENS, 2011, P.108. Trad nossa)9.
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 A abstração nos quadrinhos pode explorar territórios não 
hegemônicos das HQs, apresentando outras perspectivas para 
se pensar a imagem e a composição de página, seus diálogos e 
contaminações. Bennet busca esse espaço de ruptura com a relação 
entre poesia e quadrinhos, a partir do pensar a segmentação do 
e no espaço, colocando à frente as pausas e ritmos de ler e ver os 
quadrinhos e a partir daí criar sentidos:

“Significado” na poesia nem sempre depende da 
sintaxe e das associações temporais. Na poesia, como 
nos quadrinhos, há uma ênfase maior na ‘matéria’, no 
arranjo espacial e nas ‘lacunas’ segmentadas do que 
na prosa. Tanto na poesia quanto nos quadrinhos, 
a análise formal dos componentes materiais é 
incentivada, pois “segmentos” podem ser examinados 
independentemente da “conclusão” narrativa. As 
qualidades formais do poema e da página/quadro de 
quadrinhos exigem consideração estética, não apenas 
cognição semântica. (BENETT, 2014, p. 111. Trad. nossa)10

 A proposta de Benett é a de um novo olhar para os quadrinhos, 
uma abordagem que pense forma, página, segmentação para ir 
além da compreensão linear-sequencial.  Datando já seus 55 anos 
de vida, o poema “Luxo” (1965) (fig.16), de Augusto de Campos, é 
um desses exemplos que impulsionam uma leitura não narrativa. As 
problemáticas que ele levanta não são transparentes; a forma se 

Fig.16: Luxo, 1965. Augusto de Campos.
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coloca em primeiro plano e a leitura do poema tem de se deslocar 
para uma leitura que pensa visualmente o objeto, sua disposição, a 
relação entre elemento base (“luxo”) e o todo (“lixo”), como quem 
nos obriga a olhar o tijolo para compreender a parede. Eu, como leitor, 
posso tomá-lo de empréstimo e criar uma narrativa para o poema, 
mas essa narrativa terá se desdobrado dele, não está efetivamente 
contida nele. Ao contrário, o que ele me propõe é uma tensão forma-
conteúdo que nos permite pensar nos âmbitos político, social ou 
cultural; narrativa ou conceitualmente. Nas palavras de Tamryn 
Benett, “além da sequência linear, a segmentação também permite 
a análise de informações que não precisam ser sequenciadas ou 
sintaticamente ordenadas para criar ’significado’”. (BENETT, 2014, 
p.114. Trad. nossa)11.

 Um exemplo nos quadrinhos é uma das “Quadradinhas” (Fig.18), 
de 2015, do autor Lucas Gehre, temos uma série de pássaros pretos 
em uma sequência que não remete a nenhuma relação sequencial de 
ação e consequência. É uma HQ essencialmente contemplativa que 
apresenta para o leitor relações formais entre os pássaros e as cores, 
sua variedade e semelhança, como afirma Ciro Marcondes: “É uma 
tira sobre pássaros, mas é também sobre semelhanças, diferenças e 
peculiaridades em seu aspecto mais abstrato” (2021, p.339).

  No campo da abstração nos quadrinhos, sejam experimentais, 
poéticos, conceituais ou abstratos, encontraremos obras que se 
opõe a uma leitura tradicional, mas também obras que aceitam as 
mais variadas leituras. Cabe ao leitor se atentar para a construção do 
objeto quadrinhístico e para o jogo entre suas diferentes dimensões.

Essa remoção abrupta da coerência narrativa coloca 
em primeiro plano a autonomia do meio de quadrinhos, 
pois os quadrinhos não se adaptam mais às convenções 
narrativas, não mais atendem ao leitor, fornecendo uma 
sequência legível de imagens e texto. É nessa partida do 
leitor que a política pode ser encontrada na abstração, 
enquanto os quadrinhos gesticulam para um modo 
diferente de representação, que vai além da convenção.  
(WORDEN, 2015, p.65. Trad. nossa)12
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 Assumir esse conflito e criar trabalhos que ponham em tensão 
sequência, segmentação, narração, figuração e abstração, é um ato de 
ruptura com um modelo canonizado. Essas obras, se encaradas com 
uma ação questionadora e livre que se adapta de objeto a objeto, podem 
ajudar a enriquecer um arcabouço cultural dos quadrinhos e ampliar 
uma produção que se propõe como fluída e indefinida.

 Nesse caminho é que compreendo que um trabalho de certa 
maneira hermético como “Narciso Deslocado: informe” (Fig.17), carregue 
em si um caráter político, ao desterritorializar, ao mesmo tempo, o 
espaço do corpo e dos quadrinhos, colocando o leitor em contato com 
uma construção que entrega e desvia o tempo todo uma unidade dada, 
sem alienar e objetificar a parte. Ali a multiplicidade de imagens pode ao 
mesmo tempo ser um caminho do olhar, em que a repetição temporaliza 
o passar das páginas, mas também um corpo informe se formando, 
como cartografia e processo. Um conjunto em devir. 

Fig.17: Narciso deslocado: 
informe. 2021. Página 5.

Fig.18: Quadradinha, 2015. 
Lucas Gehre.
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Fig.19: Sequence, 2019. Tim Gaze. Quatro 
páginas da HQ.
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3 – PROCESSOS DE ABSTRAÇÃO

 Como já afirmado, essa investigação está mais voltada às 
contaminações do campo da abstração nos quadrinhos do que 
com o fechamento  de um gênero e delimitação de fronteiras para 
a produção. Abandonar o substantivo e mergulhar no processo, 
na ação da abstração é imperativo. Os agenciamentos possíveis 
a partir dessa noção processual têm possibilitado cruzamentos 
com diferentes conceitos operatórios, temas e linguagens. Para 
tanto essa pesquisa poética buscou cartografar as relações que 
envolviam busca consciente por diálogos, mas também as intuições, 
o imprevisto, os fluxos do próprio cotidiano. 

 Procuro explicitar esse caminho na minha pesquisa 
porque ele não diz respeito a uma forma de fazer homogênea nos 
quadrinhos ou nas artes. A abstração nos quadrinhos tem diferentes 
dinâmicas, níveis e intenções. Como exemplo, cito o comentário do 
quadrinhista Tim Gaze sobre o seu trabalho “Sequence” (Fig.19), 
2019, HQ que faz parte do livro “Abstraction  and Comics | Bande 
dessinée et abstraction”. Formada por 8 páginas sem nenhum 
elemento característico dos quadrinhos (não há quadro, balão, linhas 
cinéticas, onomatopeias ou qualquer outro elemento convencional), 
com manchas negras bastante gestuais e que aparentam monotipias 
por certas falhas e rastros. Nas notas, Tim Gaze afirma que “Minha 
intenção é estimular a imaginação do leitor a preencher personagens, 
cenários e ações, e derivar um enredo narrativo da ordem em que 
eles ocorrem” (2019, p.43. Trad minha)13, ou seja, se há uma certa 
colonização narrativa (BENETT, 2014) que se impõe a nossa forma de 
ver, Gaze joga com ela, utiliza-se da pareidolia e explora essa forma 
de leitura. Seu trabalho também desestabiliza a leitura narrativa, não 
por se opor, mas forçando seus limites e sua abertura por dentro. De 
certa maneira, ele parte de lugares opostos aos meus. Ainda assim 
nos cruzamos, pois, se ele credita à pareidolia uma chave para a 
entrada narrativa em seu trabalho, essa entrada narrativa também 



48

Fig.20: Sem olhos ou ecos de Maria, 2020. Página do capítulo 
Fragmentos de um episódio de salão em que tudo foi falado, 

mas somente um ponto foi dito ou de uma redução que ainda 
diz muito.
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aparecerá no meu trabalho “Sem olhos ou ecos de Maria” (Fig.20). 
Por mais que eu parta do incômodo com a leitura narrativa e tenda, a 
princípio, a me opor, também faz parte da postura que assumi para a 
tese me manter aberto às contaminações que sugerissem caminhos 
férteis. Ao trabalhar sobre imagens de arquivo e um contexto 
temático ligados a um conto de Machado de Assis, a chave para uma 
leitura mais narrativa também está dada. Nomes de personagens 
e visualidades aparecem como rastros na HQ, permitindo que o 
leitor desdobre, principalmente caso conheça o conto, um esboço 
de enredo. Esse seria bastante aberto, poroso, mas ainda assim 
bastante plausível por se escorar no conto como origem.

 Com tudo isso, considero importante ressaltar o quanto essas 
possibilidades abertas pelos processos de experimentação me 
instigam a pensar a matéria, o formato e as imagens em si. Correndo 
o risco de ampliar demais tal noção, perguntei-me por quais lugares 
já mapeados ou esboçados a abstração se faz presente com certo 
protagonismo e como ela funciona? Ao que me parece a própria 
ideia de abstração leva a abertura de fluxos de desterritorialização, 
usando das propostas de Deleuze e Guatarri (2011), pois não é um 
conceito que se fecha, que tem regras, mas sim um constante vir a 
ser de ruptura com o já normatizado. 

3.1 – ABSTRAÇÃO COMO RUPTURA, DESTRUIÇÃO E OPACIDADE.

 Em 1936, Alfred Barr (2013, p.28) fala da “quase-abstração” e 
da “pura-abstração”, nessa data Barr já havia percebido diferentes 
“vontades” e propostas sob a abstração, uma vez que alguns artistas 
visuais buscavam o abstrato, “pura-abstração” (como Malevich e o 
Suprematismo), enquanto outros a abstração, “quase-abstração” 
(como Picasso e o Cubismo). O mais interessante é que mesmo 
buscando essa referência a partir das proposições dos artistas e os 
movimentos aos quais se vinculam, as definições se cruzam, não são 
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Fig.21: Improvisação 30 
(Canhões), 1913. Wassily 
Kandinsky

Fig.22: La nouvelle pornographie, 
2006. Lewis Trondheim. Página da 

HQ.
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estanque, como acaba mostrando com o exemplo de Kandinsky: 

Existem, é claro, muitas variações dentro dessas duas 
classificações e muitas sem, por exemplo, a famosa 
obra de Kandinsky, ‘Improvisation, nº30’ em que o 
artista pretendia pintar uma composição abstrata, 
mas inconscientemente (ele diz) introduziu um par de 
canhões no canto inferior direito. Portanto, temos, neste 
caso, uma quase-abstração que o artista pretendia ser 
uma abstração pura. (BARR, 2013, p.29. Trad. nossa)14

 O mesmo pode acontecer com o abstrato nos quadrinhos, 
ainda que se busque o afastamento do enredo, do protagonismo dos 
elementos narrativos, ainda assim pode restar ao leitor o bastante 
para que ele encontre uma narrativa naquele objeto. Lewis Trondhein 
explora essa tensão de uma maneira engenhosa em “La Nouvelle 
Pornographie” (fig.22), de 2006. Aqui uma aparência visual abstrata 
é subvertida em figuração por conta da sequência. Nesse caso, se 
a figuração não for percebida pelo leitor, a narrativa não passará da 
narratividade mínima, mas a partir do momento em que se percebe 
a figuração, consequentemente se percebe a narrativa e vice-versa. 
Ou seja, uma aparência de pura-abstração se transforma, pela leitura, 
em quase-abstração.  

 Essa HQ é composta basicamente por ovais, círculos e algumas 
formas orgânicas, com a repetição na sequência de quadros sua 
significação se mostra e percebemos que as ovais são a vagina, os 
círculos o pênis e a forma orgânica, o gozo. Essa HQ acaba por ser um 
quadrinho abstrato e uma paródia  que explora um dos pontos mais 
discutidos da abstração na HQ, a relação entre sequência, imagem e 
narrativa. Também é importante ressaltar o valor do título que ajuda 
a “decifrar” a obra ao entregar logo de início o tema. 

 A importância dos títulos para o trabalho de alto nível 
de abstração aparece no meu trabalho com frequência. Tenho 
procurado títulos que criem relações entre a abstração e uma certa 
exterioridade, para além do campo formal. “Este não é um lugar 
seguro” pode exemplificar isso, já que foi um título que para mim 
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Fig.23: Plasmátio, 2002. 
José Rufino.
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era muito importante de encontrar. Sendo esse o meu trabalho mais 
formal e visualmente abstrato, não queria que ele se fechasse no 
formalismo, por isso fugi de títulos como “Composição” ou qualquer 
outro que remetesse unicamente à estrutura da HQ. Como se trata 
de um trabalho que se faz da retomada, do constante reinício de um 
mesmo processo para gerar resultados diferentes, queria algo que 
falasse dessa ansiedade do começo, comum na criação artística, 
e que também deixasse aberta uma vinculação externa com a 
dificuldade de reiniciar, mudar a rota, ou mesmo, criar livremente, 
inventar, daí a insegurança que é o próprio espaço do fazer. Ao falar 
do título “Este não é um lugar seguro”, também penso na relação com 
o objeto final, sem imagens figurativas e sem um encadeamento 
que leve o leitor a um final. Bem, se não há significado narrativo, há o 
que? Abre-se espaço para as sensações, para a visão háptica, para o 
erótico, o empático e afetivo e o conceitual.  

 A abstração contemporânea, seja nos quadrinhos, nas artes 
visuais ou outras linguagens, parece ter esse caráter ainda mais 
amplo, que não se prende ao “absoluto”, nem à “verdade” (LIND, 
2013), mas passa a usar certas rupturas para desvelar novas ideias, 
jogos ou sobrevivências – lembro aqui dos trabalhos de José Rufino, 
como “Plasmátio” (fig.23), 2002, em que a imagem abstrata é parte 
de um todo ligado ao lugar da violência da ditadura brasileira. Não é 
uma abstração que busca uma verdade universal da arte, mas sim, 
um desvelamento da ideia de trauma, algo tão urgente quando ligado 
a um país que tende a esquecer – ou encenar o esquecimento – para 
forçar uma aparência de normalidade. Assim, a abstração passa hoje 
por uma valorização do aspecto relacional da imagem e seu entorno, 
a partir de como ela é montada, do seu lugar na composição, na sala 
ou na página. 

Se é verdade que quase todas as sequências de 
painéis podem ser recuperadas em termos narrativos, 
a abstração, longe de ser um dado, deve ser 
cuidadosamente trabalhada e construída. E ao ser 
construída, permanece em tensão dialética com os dois 



54

Fig.24: Pra quem? Moebius e o palácio, 
2020. páginas da HQ.
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pólos não-abstratos que discuti: por um lado, figuração 
(no nível de painéis individuais); por outro lado, narrativa 
(no nível da sequência). (BAETENS, 2011, p.101. Trad. 
nossa)15

 Essa tensão pode ser encontrada em “Pra quem? Moebius e o 
Palácio” (fig.24). Esse trabalho, ao mesmo tempo em que é bastante 
figurativo - já que as imagens de dois terços da HQ são referencias a 
obras de arte de artistas brasileiros - mantém nesses mesmos dois 
terços pouca ligação sequencial entre as imagens e quadros. São 
coleções e fragmentações em uma conjunção de ideias poéticas que 
apontam para contradições e explorações na arte e na sociedade 
brasileira. O texto verbal desse trabalho também amplia essa tensão 
entre narrativo e não-narrativo, mantendo um estado de suspensão 
constante a partir de um paralelismo que não se fecha. Em um 
paralelo com o trabalho de José Rufino, é a partir da teia de conexões 
entre os diferentes elementos da obra (visuais, sequenciais – ou 
segmentários –, verbais, internos e externos) é que o trabalho se 
faz, construindo-se mesmo durante a leitura e permanecendo em 
movimento após seu fim. 

 Esses processos, acima de tudo, são pequenas rupturas que 
tiram do lugar o organismo dos quadrinhos. Desvios constantes 
para a abertura de novas conexões, e nesse sentido, uma busca 
posicionada de fuga da linguagem hiper ordenada. Baetens 
encaminha o fechamento de seu texto apontando esse caráter 
crítico: 

a abstração nos quadrinhos pode ser definida como 
o processo de desafiar características normalmente 
dominantes dos quadrinhos - colocando esses recursos 
em outros usos menos ortodoxos. Nessa perspectiva, a 
análise e a prática de quadrinhos abstratos levantam a 
questão de quão longe se pode questionar a dimensão 
narrativa da narrativa gráfica. Por sua vez, explorar 
essa questão ajuda a reformular a relação entre os 
quadrinhos, por um lado, e a narrativa, por outro. O 
fenômeno da abstração nos quadrinhos promove, assim, 
um repensar crítico do meio. (BAETENS, 2011, p.104. Trad. 
nossa)16
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Fig.25: Mínimos detalhes, 2018. 
Páginas do livro. Arquivo pessoal.
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 O ontológico e o tautológico, o visível e o lisível, a significação 
e o sensível são tanto mais férteis quanto maior a troca e não a 
imposição. Os quadrinhos enquanto forma canonizada com todas 
suas convenções que se impõe ao definir uma naturalização do que 
a linguagem e o sistema dos quadrinhos “é”, acaba também por ser 
uma barreira para o que os quadrinhos poderiam ser. E nesse sentido, 
lidando com uma linguagem que não está isolada no vácuo, mas sim 
entremeada nos e pelos fluxos constantes no espaço social, é nítido 
que tais convenções dizem respeito também a formas sociais de se 
relacionar com o mundo. 

 Lucy Lippard (2013) afirma que comparada com a figuração, 
a abstração se mantém como uma ferramenta mais potente para 
chegar ao desconhecido, ao não-familiar. Tomando essa afirmação 
para as HQs, é possível vislumbrar que em relação à narrativa, ou à 
fragmentação visual, a abstração tem uma grande potência a ser 
explorada para o desconhecido, inclusive por ser ainda ela própria 
muito pouco familiar.  Não apenas é pouco familiar agora, como, para 
Liam Gillick, não deixará de o ser. O artista afirma que o abstrato está 
fadado ao fracasso. Ele em si, sua concretização, é o fracasso, pois é 
um processo de destruição.  

O abstrato na arte é um processo de destruição - 
pegando aquilo que não pode ser representado e 
forçando-o a um conjunto incompleto de objetos e 
imagens que existem como um léxico paralelo que 
forma um espelho estilhaçado para o que não pode ser 
representado. (GILLICK, 2013, P.211-212. Trad. nossa)17

 A abstração seria, nesse caso, uma tensão constante entre a 
representação mesma (mimética, narrativa) e uma fuga que não tem 
ponto final, não tem chegada, já que esse fim é em si o que não há. A 
abstração seria, portanto, uma multiplicidade, no sentido de Deleuze 
e Guatarri (2011), já que difere do múltiplo – que depende de uma 
unidade de partida –, que necessita de um oposto para se espelhar, 
mas diferentemente, a abstração não tem oposto, porque nunca se 
forma. Ao invés disso, é relação, tensão, fluxo. 
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 Enquanto destruição e ruptura, a abstração é a destruição das 
organizações, a abordagem essencialista que vê os objetos como 
totalidades finalizadas. Se o abstrato é algo que nunca estará lá, por 
isso mesmo é constante busca, é nômade. McLuhan define o abstrato 
também como processo, para o autor “eis o que significa abstrato 
(...) Significa extrair.  Extrai-se alguma coisa. O que extrai-se na arte 
abstrata, no jazz e no simbolismo é a conexão” (McLuhan, 2005, 
p.257). Romper a conexão do que está dado como acabado, completo. 
As linguagens nunca estão completas. Posso citar como exemplo 
no meu trabalho: quando retiro em “Mínimos detalhes” (fig.25) a 
continuidade sequencial, mas proponho que o livro ainda funcione 
como um todo segmentado (como propõe Tamryn Benett, 2011), 
rompo com um dos aspectos mais caros à HQ narrativa. Ao mesmo 
tempo, destaco, por exemplo, a proposta de uma “solidariedade 
icônica” comum aos quadrinhos, essa solidariedade não se limita 
à sequencialidade. Essa publicação se afasta radicalmente da 
visualidade comum às HQs – ainda mais por propor relações 
entre imagens por associação “às cegas”, o que não significará 
um nonsense – mas não deixa de haver, nela, todo um trabalho de 
pensamento quadrinhístico, de exploração das relações, tensões 
entre imagens (solidariedade icônica); entre texto e imagem; entre 
os códigos e a superfície (montagem) e a materialidade do objeto, na 
sua forma de leitura. Ao mesmo tempo em que a abstração é ruptura 
e o abstrato destruição, a opacidade explorada nesses percursos, 
como Lind aponta sobre Mondrian, parece intensificar as potências 
da linguagem. 
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4 – EM UM MUNDO TRANSPARENTE

 Uma das características primárias de uma série de autores 
das histórias em quadrinhos contemporâneas é a “nebulosidade” – 
tomando de empréstimo o termo utilizado por Guilherme Wisnik em 
seu livro “Dentro do nevoeiro” (2018) – tanto visualmente, quanto 
narrativa ou semanticamente. Autores brasileiros como Denny Chang, 
Rafael Coutinho, Edgar Franco, Grazi Fonseca, Amanda Miranda, 
Gazy Andraus, Marco sem S, entre outros, carregam uma série de 
características de uma linguagem que não se dá instantaneamente 
ao leitor, exige algum retardamento no olhar, pode despertar certas 
sensações ou mesmo uma certa pensatividade (ALLOA, 2017). 
Fragmentos de vida muito elípticos, visualidade gestual, predileção 
pela plasticidade ou mesmo não-figuração, imagens simbólicas, 
formas geométricas, montagens de arquivo, aforismos poéticos, 
desdobramentos formais e textuais de todo o tipo. Esses quadrinhos 
contemporâneos são marcados por um sem-fim de desvios de função 
e fugas da norma, que podem demonstrar uma oposição à velocidade 
e pragmatismo da sociedade contemporânea globalizada e tomada 
pela conexão lisa, chamada pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul 
Han, de “sociedade da transparência” (2017). 

 Levanto essas questões por ter encontrado relações intensas 
entre a minha vontade e impulso plásticos e a crítica ao atual 
estado do nosso organismo social. Procuro assim, pensar sobre 
certo estado da nossa sociedade e também sobre minha produção, 
postura e indignações, que em muitos momentos servem de impulso 
para a criação. Não tenho uma forma de trabalho muito padronizada e 
organizada, ela se dá por pulsões constantes, em diálogo com o que 
está no meu entorno, afetando e movendo. Os meus modos de fazer, 
que necessitam de lentidão, de tatear o objeto antes de planejar, 
são em si uma oposição à ordenação controlável da sociedade da 
transparência, que entre suas várias acepções é colocada por Han 
da seguinte maneira: 
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As coisas se tornam transparentes quando eliminam de 
si toda e qualquer negatividade, quando se tornam rasas 
e planas (...). As ações se tornam transparentes quando 
se transformam em operacionais, quando se subordinam 
a um processo passível de cálculo, governo e controle. 
As coisas tornam-se transparentes quando depõem sua 
singularidade e se expressam unicamente no preço. O 
dinheiro, que iguala tudo com tudo, desfaz qualquer 
incomensurabilidade, qualquer singularidade das coisas. 
Portanto, a sociedade da transparência é um abismo 
infernal do igual. (HAN, 2017, p.9-10)

 Desenvolvo processos que não permitem muito controle, que 
buscam formas mutantes – termo que Edgar Franco utilizou para 
definir meu desenho em uma reunião –, mas acima de tudo, procuro 
construir objetos que mantenham essa falta de controle em sua 
estrutura, permitindo um contato aberto e questionador com o leitor, 
o que também me obriga a lidar com uma relativa angústia constante 
de não ter certeza do ponto de chegada dos processos, seja pela 
força própria a esses ou também a uma atenção muito suscetível a 
tudo o que está a minha volta, levando a modificações constantes 
enquanto o trabalho é feito: produzo e desvio na mesma medida. 

 “A transparência estabiliza e acelera o sistema, eliminando o 
outro e o estranho.” (HAN, 2017, p.11), bem, se absorvo a abstração 
enquanto potência de exploração do não-familiar – como afirmado 
por Lipardd –, só posso me afastar dessa transparência totalizadora, 
que achata e iguala tudo em prol de uma função pragmática, que tem 
se resumido à monetização do mundo. Nada fora da monetização 
tem valor, é puro desperdício. O ponto é que a arte é desperdício 
no melhor dos sentidos possíveis, pois, como Bifo (Franco Berardi, 
2020) me ensinou, arte é excesso, é transbordamento. Enquanto 
essa transparência é totalitária, busco uma abstração anárquica e 
solidária. 

 “A poesia é o excesso que ultrapassa o limite e se furta à 
medida”, afirma Berardi (2020), que aponta para a “hiperinclusividade” 
da ambiguidade da linguagem: 
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O poeta não respeita os limites convencionados da 
relação entre significante e significado e desnuda 
a infinitude do processo de criação de sentido 
(significação). A precisão e a aceitação são as condições 
para o mérito e para a troca. O excesso é a condição 
para a revelação, para a emancipação quanto ao sentido 
estabelecido e para a indicação de um horizonte de 
significação ainda não visto: o horizonte do possível. 
(BERARDI, 2020, p. 141)

 A produção artística é essa constante busca — e ampliação 
— do possível e é por meio da errância, do risco, que posso produzir 
quadrinhos que apontem rupturas e se abram às conjunções, 
relações de diálogo com o diverso. Entendo que o processo criativo 
é tão mais fértil quanto mais se coloque como um elogio ao incerto, 
o que, consequentemente, leva a uma aproximação com o fracasso. 
O fracasso só pode ser aceito se há tempo para o respiro, para o 
distanciamento e para as retomadas desviantes. Mas a sociedade 
transparente não tolera lapsos (HAN, 2017) e um mundo que rechaça 
o fracasso, que não tem tempo para o fracasso, é um mundo que o 
impõe enquanto um imperativo. “Em sua nova versão, é da própria 
vida que o capital se apropria; mais precisamente, de sua potência 
de criação e transformação na emergência mesma de seu impulso” 
(ROLNIK, 2018, p.32)

 O ato poético é “a manifestação de um fluxo semiótico que 
inaugura no mundo tons não convencionais de sentido” (BERARDI, 
2020, 142), como encontrar esses tons dentro de manuais rígidos, 
em organismos já organizados que coagem à exploração predatória 
do mesmo e eliminação do outro? O ato poético, o ato criativo como 
tal, é possível enquanto experimentação livre, mas a análise de Bifo 
sobre nossa sociedade vê a imposição do caminho oposto: “Lançado 
em um ambiente de impulsos puramente funcionais, o agente da 
linguagem passou por uma privação sensorial, um empobrecimento 
psíquico dos reflexos afetivos.” (BERARDI, 2020, p.177). O filósofo 
italiano acaba por apostar na poesia, com sua linguagem afetiva e 
solidária, como um dos caminhos para abrir fluxos outros. 
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Resistir ao regime dominante em nós mesmos (...) 
esse é um território que tem que ser incansavelmente 
conquistado e construído em cada existência humana 
que compõe uma sociedade, o que intrinsecamente 
inclui seu universo relacional. (ROLNIK, 2018, p.36).

 Essa proposição solicita que se coloque o próprio fazer em 
constante incômodo, mantendo a cartografia em fluxo, na tentativa 
de abrir novos cortes na, como sugere Suely Rolnik, superfície 
relacional do mundo. 

4.1 – LINGUAGEM NEBULOSA

 Como essa relação social e econômica reflete especificamente 
nas imagens e nos quadrinhos e nas minhas imagens e nos 
meus quadrinhos? Han aponta algumas considerações sobre a 
transparência na imagem: 

As imagens tornam-se transparentes quando, 
despojadas de qualquer dramaturgia, coreografia e 
cenografia, de toda profundidade hermenêutica, de 
todo sentido tornam-se pornográficas, que é o contato 
imediato entre imagem e olho. (HAN, 2017, p.10)

 Como a linguagem carrega ambiguidades inerentes, entendo 
que Han está apontando para a coerção, a imposição de que se 
alcance esse fim (o de eliminar as ambiguidades). Essa parece ser 
a utopia fascista da sociedade de transparência sobre a imagem: “A 
linguagem transparente é formal; sim, uma linguagem puramente 
mecânica, operacional, que elimina toda ambivalência.” (2017, 10)

 Em tal utopia (distópica) pela mecanização do mundo, 
pela positividade completa, a visualidade que se procura criar é 
a de que ela – a comunicação transparente – realmente existe. A 
verdade absoluta, a universalidade – já rechaçadas, como visto, pela 
própria abstração – são ilusoriamente colocados como fatos dados 
nessa sociedade. Uma verdade se posta afirmando ter atingido a 
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neutralidade, ultrapassando os “radicalismos” ideológicos. Guilherme 
Wisnik lembra Dan Graham, que critica

a transparência literal do vidro nos edifícios de linhagem 
bauhausiana como sendo, no fundo, uma ‘camuflagem’. 
Pois, usado de forma indiscriminada na fachada de 
edifícios corporativos modernos como álibi simbólico, 
o vidro transmite a falsa impressão de transparência e 
honestidade quando, na verdade, aquela corporação 
pode muito bem concentrar poder por meio de relações 
espúrias que, no entanto, se mantêm secretas, porque 
alheias ao domínio visual” (WISNIK, 2018, p.21)

 Essa é a política da transparência, que, camuflada de 
neutralidade, impõe intensos fluxos naturalizados de domínio. Wisnik 
vê uma resposta da linguagem visual, que aparece em seu texto a 
partir também das artes visuais, mas principalmente da observação 
da arquitetura, para essa “verdade absoluta, hiperexposta, 
desencantada, diante da qual tudo já está dito” (2018, p.09): 

Diante disso, aos olhos de hoje, talvez possamos 
encontrar respostas alternativas nas superfícies 
ambíguas da arquitetura contemporânea, com seus 
véus translúcidos que deixam entrever algo dos seus 
espaços interiores, envolvendo-os em mistério. Ou com 
suas membranas estranhas, atrás das quais as coisas 
aparecem de forma dissimulada, distorcida, como 
espectros e sombras. Será que podemos enxergar, 
aí, uma tentativa de reencantamento da experiência 
através da promessa sedutora, da insinuação velada, 
recuperando em certa medida aquela dimensão do 
mistério que o vidro prometia abolir junto à noção de aura 
na obra de arte? E, ainda, será possível pensar que essa 
interposição de um obstáculo à transparência plena nos 
devolveria de alguma forma a voz (...)? (WISNIK, 2018, 
p.09)

 Formas dissimuladas, distorcidas, espectros, sombras, 
nessas características é que eu pude ver como os quadrinhos 
contemporâneos também dialogam com essas forças subjetivas 
que rondam nosso tempo. Se a política transparente do mundo 
financeirizado só pode gerar uma falsa sensação de verdade e 
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Fig.26: Narciso - Gesto III, 1986. Hudinilson Jr.

Fig.27: Imagem em xerox usada na HQ Narciso 
Deslocado: informe, 2021.

Fig.28: Narciso deslocado: informe, 2021. 
Página da publicação.
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segurança, uma vida dentro do nevoeiro, seria possível buscar uma 
voz na opacificação da expressão? Eu entendo que sim, os exemplos 
que encontro e que me atravessam com grande intensidade, também 
parecem abrir esses caminhos e impulsionam minha criação como 
no deslocamento das operações de Hudnilson Jr que desenvolvo 
em “Narciso deslocado: informe” (fig. 26 a 28). Vozes que façam 
oposição à pressão imposta e que consigam perfurar criticamente e 
com alguma liberdade os bolsões de ansiedade e depressão – ou ao 
menos colocá-las em questão e em diálogo. 

 Dentro dos novos agenciamentos que tenho procurado gerar 
nas minhas propostas poéticas, mantenho diálogo constante com 
os outros autores que deslocam os organismos do sistema dos 
quadrinhos e de outras linguagens que se atravessam e se ligam aos 
trabalhos em produção.

4.2 – TRANSPARÊNCIA E OPACIDADE NOS QUADRINHOS

 Todos esses entrelaçamentos me levaram a pensar sobre 
transparência e opacidade nos quadrinhos e na linguagem visual em 
geral, observando as complexidades e contradições da nossa relação 
com a imagem e também das potências operacionais dessa tensão. 
A imagem nunca será plana, sempre se manterá ambígua em algum 
nível, condição fluída que procuro explorar. Etienne Samain afirma 
que toda imagem nos faz pensar, assim como veicula pensamentos; 
toda imagem é uma sobrevivência e é uma forma que pensa; toda 
imagem é cigana, “estão sempre de viagem, de passagem: sempre 
elas pensam. A imagem – mesmo abstrata – não escapa a condição 
originária de errante, ávida, à procura de um destino sem fim, numa 
peregrinação incansável” (SAMAIN, 2012, p.34). 

 A questão da transparência na imagem vem de uma longa 
discussão sobre a sua presença enquanto “janela do mundo”, que diz 
respeito à ilusão mimética. Essa abordagem encara a imagem como 
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representação do mundo objetivo, diferente da imagem enquanto 
ação artística, que se abre para a possibilidade da imagem não-
figurativa. Nesse sentido, a imagem carrega essa ambivalência entre 
transparência e opacidade, uma ambivalência entre a denúncia 
do seu limite e a “operacionalização do seu ser-limitado” (ALLOA, 
2017, p.10), entre o que ela é de fato e o que ela pode suscitar, sua 
exterioridade.

 “A imagem pode tocar o que está ausente, isso em sua 
representação, sendo uma imagem “pretendente” do ser, como afirma 
o autor (ALLOA, 2017, p.10), mas também em ideias e sensações. 
A imagem é presença física, material, mas também subjetiva. A 
transparência total levaria ao ato de ignorar completamente a forma, 
já que ela se limitaria a ser o que mostra, a ausência. Por outro lado, a 
opacidade total limitaria a imagem ao que ela é: matéria e nada além 
disso. É no jogo entre a transparência e a opacidade que reside uma 
das forças da imagem, como propõe Louis Marin, citado por Alloa:

Louis Marin não parou de insistir sobre o fato de que 
opacidade e transparência são, em sua oposição, 
religadas por uma combinação irredutível. Janela aberta 
a pintura da representação permite a visibilidade, corpo 
opaco, ela garante a lisibilidade. (...) A imagem será 
pensada sucessivamente na transitividade transparente 
e na sua intransitividade opaca, sucessivamente como 
janela e como superfície impenetrável, como simples 
alegoria (...) e como pura tautologia (ALLOA, 2017, p.14)

 Essa abordagem que aceita contradição transitiva e intransitiva 
da imagem acaba por propor a abertura de abordagens que dialogam 
mais com o objeto em si do que com imposições já normatizadas. 
A mesma relação aparece nos quadrinhos, os quais  são “lidos” e 
“vistos”, no cruzamento entre suas diversas camadas de códigos, 
com possibilidades para a “janela aberta”, mas também para o corpo 
opaco, sensível, háptico e também conceitual. Destaco esse fato para 
ressaltar a importância não apenas da abordagem narrativa (muito 
mais ligada à janela aberta nas HQs), mas também outras abordagens 
que permitam que a história em quadrinhos e a imagem possam 
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arrebatar “uma espiral de novas e outras operações sensoriais, 
cognitivas e afetivas” (SAMAIN, 2012, P.34). Nos quadrinhos, parte da 
força opaca, capaz de despertar essas operações reside no desenho, 
em seus níveis de abstração e gestualidade, na sua materialidade 
gráfica, contida no que tem sido chamado de grafiação. 

4.2.1 – Grafiação

 Ao tirar o protagonismo da ordem narrativa, a minha 
produção se volta para uma exploração da ordem plástica e seus 
desdobramentos. A percepção da materialidade possibilita outros 
caminhos para a história em quadrinhos. Maria Clara Carneiro 
(2016), em diálogo com Mao, aponta que quanto mais se destaca 
essa materialidade, “quanto mais ensimesmada uma obra, uma 
resistência à transparência da página, mais tenderia a obra para um 
poético” (CARNEIRO, 2016, p.59). Uma volta à matéria que me lembra 
da autorreferencialidade da própria linguagem poética, estética, 

Fig.29: Comix covers, 
2020. Pascal Leyder. 
Fragmento.
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Fig.30: Pra quem? Moebius e o palácio, 2020. 
Fragmento.
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que pode mudar os sentidos possíveis, dialogar com a presença 
da linguagem – a opacidade da página enquanto objeto formativo 
– e, talvez o que mais me instigue: desenvolver outras relações de 
embate com a história em quadrinhos. A grafiação é a instância que 
diz respeito à presença da mão do artista, é um conceito proposto 
por Philip Marion e discutido por Jan Baetens no artigo “Sur la 
graphiation. Une lecture de ‘Traces en cases’”. A proposta de Marion 
é dividir o conceito de mostração – que primeiro foi usado no cinema 
e diz respeito à enunciação visual. 

Sob a narração e a mostração, o leitor de quadrinhos é 
chamado a colocar o olhar em coincidência com o gesto 
do desenhista; é abraçando a impressão gráfica dele 
que pode participar da mensagem. Nesse sentido, a 
grafiação é fundamentalmente autorreferencial. Antes 
de contribuir para a figuração, ela é auto-demonstração, 
no traço, de uma identidade gráfica perceptível 
na especificidade subjetiva de uma impressão (de 
uma marca). (...) Se, assim, proponho o conceito de 
grafiação ao lado do de mostração, é também que a 
mostração, como é imaginada por Gaudreault para o 
cinema, não tem, de maneira alguma, na HQ, a mesma 
transparência figurativa, a mesma transitividade. O 
processo de mostração desaparece por trás do todo-
poderoso simulacro analógico que ele tende a produzir. 
No entanto, nos quadrinhos, o material gráfico é sempre 
resistência, opacidade e impede que a exibição seja 
totalmente transitiva (Marion, in BAETENS, 1996, p.225. 
Trad. nossa)18

 A enunciação visual no cinema e nos quadrinhos, portanto, 
são bastante diferentes, já que a mostração no cinema lida com uma 
transparência figurativa mais evidente (que pode ser subvertida), 
enquanto a HQ carrega sempre algum grau de opacidade na 
subjetividade gráfica do traço. É essa enunciação gráfica que soma 
outros sentidos e destaca a materialidade autorreferente de uma 
HQ, permitindo ao leitor a percepção de sentidos outros, que não 
apenas os ligados à narrativa. 

 Erwin Dessage, no texto “Les Bande Dessinées opaques de 
Pascal Leyer”, também vai debater o conceito da grafiação: 
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Marion observa ainda: “como um bumerangue, o desenho 
sempre volta ao gesto que ele traçou” (Marion, 1993, 
110). A partir dessa constatação, forjou o conceito de 
grafiação que definiu nos seguintes termos: “Proponho-
me dar o nome de instância de grafia a esse corpo 
enunciador particular que trata esse material gráfico que 
constitui a história em quadrinhos e a infunde, de forma 
reflexiva, a marca de sua subjetividade singular, a marca 
de seu próprio estilo” (35). Com suas múltiplas molduras, 
cada uma delas invadida por linhas e massas, a história 
em quadrinhos se distingue pelo caráter proliferante de 
seu design. (DESSAGE, 2019, p.114. Trad. nossa)19

 Voltar como um bumerangue ao gesto, essa é a marca da 
presença da imagem desenhada nos quadrinhos, muitas vezes 
preterida pela naturalização de sua função narrativa. No olhar que 
destino ao traço há um prazer pela liberdade do gesto, pela errância 
típica do fazer artístico, não à toa, prefiro deixar de lado roteiros e 
quaisquer definições rígidas para os meus trabalhos. Muito do que 
ali está é fruto do pensamento da mão, no momento do fazer. Como 
exemplo, a imagem geral de “Pra quem? Moebius e o palácio” (fig.30) 
explora bastante esse fator. São imagens que se iniciaram por 
uma vontade de unidade e que para alcançar esse fim, gerou uma 
profundidade de camadas sobrepostas. Em contágio com o todo, 
incluindo aí as figurações dos desenhos, é um trabalho que expressa 
muito o diálogo, os atravessamentos e influências. Formas visuais, 
obras, referências estruturais, tudo aparece ali como essa vontade 
de contato (ou conjunção, como diria Bifo), e a enunciação gráfica 
prenuncia toda essa vontade. 

4.2.2 – Montagem
“(...) a montagem será o lugar da perda da inocência”

(Ismail Xavier)

 Parafraseio Ismail Xavier, deslocando seu raciocínio para 
os quadrinhos: o conjunto de imagens impresso nas páginas 
corresponde a uma série finita de desenhos nitidamente separados, 
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a sua disposição é, evidentemente, descontínua. Esse fator, que soa 
bastante óbvio a princípio, é marcante na visualidade dos quadrinhos. 
O exercício de “transparentização” do quadrinho narrativo é uma 
convenção que não ignora essa descontinuidade, ou a leitura seria 
impossibilitada, mas convenciona a investida de relação diegética 
direta entre uma imagem e outra. Diferente do cinema, em que 
há a possibilidade de um filme sem cortes - ainda assim formado 
por imagens descontínuas, Cirne debate esse ponto em seu 
livro “Quadrinhos, sedução e paixão” (2000) -, nos quadrinhos a 
descontinuidade é exposta. O processo de montagem pode seguir 
mais ou menos essa convenção do quadrinho narrativo ou destacar 
essa descontinuidade, impondo outras relações que não a da “janela 
para o mundo”.

 O efeito de montagem nos quadrinhos está sempre exposto, 
mas tanto mais será percebido, quanto menos transparente for 
em sua relação com a narrativa. Volto a Ismael Xavier, em seu texto 
original:

O conjunto de imagens impresso na película corresponde 
a uma série finita de fotografias nitidamente separadas; 
a sua projeção é, a rigor, descontínua. Este processo 
material de representação não impõe, em princípio, 
nenhum vínculo entre duas fotografias sucessivas. A 
relação entre elas será imposta pelas duas operações 
básicas na construção de um filme: a de filmagem, que 
envolve a opção de como os vários registros serão feitos, 
e a montagem, que envolve a escolha do modo como as 
imagens obtidas serão combinadas e ritmadas.” (XAVIER, 
2019, p.19)

 Nos quadrinhos não há filmagem, o que dá ainda mais 
importância para a montagem e para a grafiação. A montagem 
carrega duas articulações básicas (Xavier, 2019), que cabem 
ao pensamento quadrinhístico: o da escolha “do tipo de relação 
a ser estabelecida entre as imagens” e as “opção de buscar a 
neutralização da descontinuidade (...) ou buscar a ostentação 
desta descontinuidade.” (2019, p.24). Não há continuum nos 
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quadrinhos, mas pode haver uma percepção maior ou menor de fluxo 
contínuo. E não há continuum porque sempre é vista a separação, 
a descontinuidade entre as imagens. “(...) a justaposição de duas 
imagens é fruto de uma intervenção inegavelmente humana e, em 
princípio, não indica nada se não o ato de manipulação”(XAVIER, 2019, 
p.24), esse ato de manipulação é o corte gráfico. Moacy Cirne fala do 
corte gráfico ao buscar mapear a especificidade dos agenciamentos 
gráficos dos quadrinhos. São “cortes que agenciam imagens 
rabiscadas, desenhadas e/ou pintadas” (2000, p.23), e continua: 
“o desencadeamento de imagens (...) será sempre relacional, cuja 
tessitura significante apontará para a eficácia das relações críticas 
entre os diversos planos/enquadramentos de cada série ou estória” 
(2000, p.29), afirma Cirne ao posicionar o corte, a fragmentação e o 
caráter relacional como marcas da linguagem da HQ. 

 Esses apontamentos de Cirne possibilitam um forte diálogo 
com as ideias de Thierry Groensteen em seu “O Sistema dos 
quadrinhos” (2015). Carneiro (2016) lembra o que o autor define 
como “tessitura” (tressage) – na tradução da edição brasileira: 
“entrelaçamento” (fig.31) – esse caráter relacional interno da 

Fig.31: Sem olhos ou ecos de Maria, 2020.  
Páginas de quatro diferentes capítulos.

A repetição das imagens têxteis por toda a HQ são um exemplo de 
entrelaçamento/tessitura na montagem , em que os sentidos são instigados por 

rimas e ecos visuais.  Essa tessitura perfura a sequência e une elementos em 
diferentes espaços do objeto.  
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linguagem dos quadrinhos, que não se limita à relação entre os 
quadros (sequencial), mas sim entre as imagens, quadros, margens, 
uma topografia relacional do espaço da página, que é reforçado 
pela percepção total das páginas pelo olho do leitor. A visualização 
e a leitura dos quadrinhos não são limitadas a um quadro-a-quadro, 
mas sim uma rede complexa de rimas, referências, resgates, 
forças, domínios e subalternidades entre as imagens, seus blocos 
significacionais (CIRNE, 2000), a página como um todo e o objeto. 
É um olhar panóptico que também influencia nas possibilidades da 
montagem e pode romper o fluxo perceptivo, destacando o caráter 
fragmentado da página da HQ. 

  A montagem, com seus cortes e suas construções relacionais, 
pode ser mais ou menos pulsante em diferentes trabalhos. Parte 
do meu pensamento se volta sempre para as relações distantes, 
que podem tornar férteis diferentes campos, alguns bastante 
imprevistos. Opto por relações que ativam deslocamento e 
semelhanças e oposições; redes de entrelaçamento, relações 
simbólicas e semi-simbólicas (PIETROFORTE, 2009), mas a 
montagem não precede a obra. Assim como o desenho - e a criação 
de imagens em geral - o processo de montagem também segue 
caminhos de intuição no meu trabalho. 

 Em “Sem olhos ou Ecos de Maria” havia uma ideia bastante 
clara de que eu queria trabalhar as imagens de arquivo e o texto 
machadiano. Mas pouca coisa havia se desenvolvido em mais de um 
ano de muito pensamento, debates e algumas tentativas. Os poemas 
visuais de Neide de Sá na série “A Corda”, trocadilho para um varal de 
colagens de cunho feminista, foram instauradores de algumas ideias 
e constatações que se ligaram ao trabalho com o texto de Machado 
de Assis: primeiro a evidência de que era muito mais fácil encontrar 
trabalhos e comentários críticos sobre os autores homens do que 
de Neide ou outras mulheres da poesia visual – o que remete muito 
ao contexto do conto machadiano, que por sua vez remetem muito a 
nossa realidade social -; em seguida, entendi o óbvio, a proposta não 
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Fig.32: Sem olhos ou ecos de 
Maria, 2020. Página do capítulo 
Atemporal. 

Fig.33: Aqui, 2017. Richard 
McGuire. Página da HQ.
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Fig.34: E daí?, 2020. 
Página da publicação.
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precisava ficar fechada no “Jornal das Famílias”, a montagem poderia 
usar de elementos distantes em forma e tempo. Daí que a primeira 
parte de “Sem olhos ou ecos de Maria” (a que abre a HQ, mas também 
a primeira a ser feita) seja o capítulo “Atemporal” (Fig.32), que 
busca a estrutura de Richard McGuire, em “Aqui” (Fig.33), 2014, de 
multitemporalidades relacionando imagens e textos muito distintos, 
criados por artistas mulheres brasileiras.

 A “ação” nesse capítulo é uma ação “tabular”, que destaca a 
página e o objeto livro, pois a imagem da página se repete (apenas 
as datas e suas posições mudam, as imagens dos quadros não), 
enquanto uma linha vai rasurando aos poucos, página a página, as 
obras ali dispostas. A descontinuidade entre os quadros é colocada 
sob uma ação – também descontinuada - crescente, que aos poucos 
apaga a maior parte das imagens da página e deixa apenas os rastros, 
alguns olhos e olhares, disponíveis a quem se proponha a desviar a 
visão dos fluxos de vida velozes naturalizados. 

 Diferente desse exemplo, que une, pelo corte gráfico, imagens 
tão distintas, em “E daí?” (Fig.34), o que crio é uma repetição 
monótona. Há pequenas ampliações na quantidade de quadros em 
algumas páginas e pequenas diminuições em outras, mas o ritmo é 
relativamente constante, com marcas que tensionam o quadro e a 
página, já que o quadro, que apresenta o gesto ora mais, ora menos 
evidente – pode ser entendido como contendo uma imagem negra, 
ou ser ele mesmo um objeto — a cova. Aqui, a montagem não está 
exposta, mas disposta - como afirma Didi-Huberman (2017, p.79) 
sobre Brecht. Se a montagem no dramaturgo alemão é a “arte de 
dispor as diferenças”, aqui passa a ser a arte de “dispor a repetição”, 
não o igual, mas a repetição indiferente. Uma monotonia que tira 
o ar e a energia, um longo lamento sobre nosso cansaço em uma 
tristeza já sem raiva, já sem força, que em nosso contexto brasileiro 
se transforma em uma disposição do descaso e do abandono.
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4.2.2.1 – Montagem: procedimento e conhecimento

“Lá, onde nada está em seu lugar, é a desordem. Lá, onde no 
lugar do desejo não há nada, é a ordem” 

(Brecht)

 Mesmo um lamento sem força vê na ação criativa da 
montagem uma possibilidade de evidenciar o pensamento e de 
revelar novos sentidos para além do verbalizável, como no processo 
de instauração da “E daí?”. Se a fala de Bolsonaro busca minimizar 
uma catástrofe, as novas visualidades de covas abertas às centenas 
dizem o oposto, daí o uso de uma montagem que junta esses dois 
elementos distintos (da fala e da visualidade) em um mesmo objeto, 
impondo sua energia na ação repetitiva, cansativa, ligada ao real 
catastrófico. “É isto a montagem: só se mostra ao desmembrar, só 
se dispõe ao “dis-por” primeiro. Não se mostra senão mostrando as 
fendas que agitam cada sujeito diante de todos os outros.” (DIDI-
HUBERMAN, 2017, p. 80). 

 No meu fazer quadrinhístico procuro na montagem uma 
operação privilegiada, não apenas no sentido de procedimento, 
mas também de pensamento. A montagem mostra a partir de 
deslocamentos e recomposições e também se configura como 
maneira do pensamento que passa por uma tomada de posição.

A dialética do montador - do artista, do mostrador -, 
porque abre espaço aos sintomas, às contradições 
não resolvidas, às velocidades de aparição e às 
descontinuidades, não ‘dis-poe’ as coisas, senão 
fazendo experimentar sua intrínseca vocação à 
desordem” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.91)

 Assim como Didi-Huberman afirma, encontro no fazer 
artístico a relação desordenada e da desordem sem hierarquia 
preestabelecida. Esse pensamento não se dá de pronto, mas se 
constrói durante sua formação, dá a conhecer enquanto se faz, por 
isso mesmo, não é controlável ou previsível. 
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Uma forma de conhecimento processual construído pela 
própria prática, na ação mesma de montar/desmontar/ 
remontar, que admite o acaso – o “acaso objetivo” dos 
surrealistas –, uma espécie de jogo de cartas de tarô, de búzios 
ou de dados, como em Mallarmé. Uma forma de pensar em 
movimento, que atua pelas diferenças, pelas multiplicidades, 
um pensamento em transformação permanente, que recusa 
qualquer síntese conclusiva assumindo a incompletude como 
princípio. (BERENSTEIN, 2018, ́ p. 219)

 O pensamento por montagem perpassa toda essa 
investigação, tomando a forma de um pensamento quadrinhístico. 
Cada trabalho poético dá a conhecer uma série de novas indagações, 
tanto durante seu processo formativo, quanto após finalizado. Essas 
indagações levantam questionamentos e apontam conceitos que 
geram os textos correlatos e as reflexões, como essa, que por sua 
vez instigam novas questões para o próprio fazer. Isso tem se dado 
a cada novo fragmento encontrado ou criado, a cada nova relação 
percebida. Não é um processo linear, ao contrário, abre muito de 
acaso em todo o trajeto. Buscar relações, procurar constelações, 
é uma postura essencialmente radicante, usando o termo de 
Bourriauld – que se aproxima da noção de rizoma, de Deleuze 
e Guattari. Uma busca por atravessamentos e terrenos férteis 
cruzados constantemente, concreta e idealmente, pelos campos da 
abstração e dos quadrinhos – em constante desterritorialização e 
reterritorialização em cada trabalho. 

Pensar por montagens significa pensar pelo choque 
de tempos heterogêneos, pelas heterocronias – o 
que Benjamin chamou de “energias revolucionárias 
do antiquado” e Warburg de “fóssil em movimento” 
–, quando o “outrora” encontra, “num relâmpago, o 
’agora’, para formar uma constelação”. São constelações 
momentâneas cheias de tensões, prenhas de outros 
tempos. (BERENSTEIN, 2018, p. 223)

 Sébastien Conard, apresenta uma abordagem das histórias em 
quadrinhos que se assemelha à apresentada por Berenstein, e que 
venho buscando nesse processo cartográfico e poético: “Mais do que 
um meio ou um vaso, pode-se considerar a história em quadrinhos 
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Fig.35: Singularidades, 
2022. Arquivo pessoal.
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como uma forma de pensar, criar, perceber e compreender, levando 
a proposições formais de diversos tipos.” (CONARD, 2020, p.12. Trad. 
nossa)20.

 O pensar quadrinhístico pode contaminar diferentes 
produções, que partem da linguagem dos quadrinhos, mas não 
necessariamente terminam nela. Durante esse percurso, quando 
“Este não é um lugar seguro” se desdobra em exposição ou “Pra 
quem? Moebius e o palácio” em música, essas produções ainda 
carregam ecos desse pensamento quadrinhístico, mesmo que se 
afastem da linguagem formal da HQ e adentrem em outros códigos 
(das artes visuais e da música). Os quadrinhos são, para mim, um 
espaço privilegiado para esse pensar por montagens, para por em 
relação e criar heterocronias, levantar sobrevivências. Berenstein 
lembra que “o complexo processo de montagem-desmontagem-
remontagem pode ser pensado também como uma forma de ação 
política, por ser também, sempre, uma forma de desmontagem 
do status quo, das certezas mais consolidadas”. (2018, p. 2018). A 
montagem protagonista que rompe com a hegemonia da narrativa 
convencional, dominante nas HQs, abre brechas para outras relações 
e formas possíveis. 

4.2.3 – Campo expandido

 A postura radicante, de que falei acima, é aberta a novos 
terrenos, permite e solicita uma ação de enraizamento dinâmico, 
dialógico e amigável. Esse posicionamento acabou por me levar a uma 
última questão relacionada pela tensão transparência e opacidade. 
Se a grafiação se mostra um conceito que tensiona a opacidade 
e transparência da imagem e a montagem o faz com a narração, a 
relação do quadrinho com seu exterior e, mais especificamente, dele 
enquanto objeto no exterior, em diálogo, pode gerar uma tensão 
de resistência (opaca) ou aceitação (transparência) dos limites 
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entre diferentes sistemas e linguagens. Ao pensar o objeto em si, 
seus sentidos e formas potenciais, surgem atravessamentos 
de outros sistemas, as fronteiras ficam turvas e o objeto passa 
a se encontrar em mais de um lugar ao mesmo tempo. “Este 
não é um lugar seguro” exemplifica bem essa questão. Para 
solucionar as dúvidas que aquele processo frutificava, encontrei 
um formato (do códice) híbrido  (Fig.36) que tornou o objeto tão 
presente e prenhe de sentidos quanto o conteúdo das páginas, 
de maneira que se tornaram, texto e objeto, inseparáveis. Essa 
é uma característica cara ao livro de artista (CADOR, 2021, 
DERDYK, 2013), tanto quanto do zine de arte (ANDRAUS, 2021). 
Esse movimento de extrapolar o objeto e, consequentemente, 
as fronteiras do que normalmente se considera um objeto 
quadrinhístico, não é exclusivo do meu trabalho e tem sido 
cada vez mais recorrente, possíveis de se ver junto de outras 
características formais ou conceituais, errâncias criadoras 
como nos experimentos de Edgar Franco (com suas HQTrônicas, 
HQForismos e HQs psicodélicas – além de diversos experimentos 
multimidiáticos); zines de Gazy Andraus (“Convergência” 
em suas várias “incorporações é exemplar); Pedro Franz com 
“Incidente em Tunguska” ou “Underground” (segundo volume de 
“Promessas de amor a desconhecidos enquanto espero o fim do 
mundo”); ou Luiz Gê com, entre outras, sua “Borba Gata” (fig.37).

 Valter do Carmo Moreira em sua tese “O Território das 
Histórias em Quadrinhos: investigações das poéticas do 

Fig.36: Boneco do formato final de Este não é 
um lugar seguro. O formato une o sanfonado e o 

canoa para criar um livro cíclico. 
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Fig.37: Borba Gata, 
2007. Luiz Gê.
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contraditório no quadrinho brasileiro contemporâneo”, aborda os 
quadrinhos dando destaque a esse caráter fluído e adaptável: 

O que torna de fato os quadrinhos um território singular 
é a sua capacidade imanente não de “imitar” ou “citar” 
essas outras linguagens que se avizinham, mas de 
se adequar e sorver seus mecanismos particulares, 
construindo outras possibilidades expressivas a partir 
dessa contaminação. (MOREIRA, 2022, p.36)

 A abordagem de Valter Moreira se coaduna à noção de um 
pensar quadrinhístico, que leva os quadrinhos a se aproveitar das 
menores frestas, misturando-se e devorando particularidades que 
se colocam em seu alcance; fato que não se dá sem criticidade e que 
tem se mostrado muito mais autoconsciente hoje. 

 Assim como Rosalind Krauss viu na década de 1960/1970 um 
movimento de alargamento da noção de escultura, alguns autores 
tem percebido (MOURA, 2008, 2019, CONARD, 2020) que um processo 
crítico tem atravessado as histórias em quadrinhos de uma maneira 
diferente nas últimas décadas. De investigações cada vez mais 
aprofundadas com diferentes abordagens a partir das linguagens dos 
quadrinhos; a autoconsciência e maior autonomia do criador; o acesso 
aos meios de reprodução e mudanças na distribuição e consumo; são 
fatores que criam um grande contexto - com todas as contradições 
e variações locais possíveis - que colabora com esses novos modos 
de fazer, muito mais autorreferentes, críticos e expandidos. Os 
quadrinhos alternativos, que ganham grande força a partir dos anos de 
1990 afastam a produção das HQs do formato industrial mainstream, 
muito mais limitado para o autor - ainda que muito mais massivamente 
distribuído. Parafraseando Rosalind Krauss: a categoria das HQs tem 
sido moldada, esticada e torcida pelos autores e pela crítica, “numa 
demonstração extraordinária de elasticidade, evidenciando como o 
significado de um termo cultural pode ser ampliado” (1984, p.129).

 O autor e crítico português Pedro Moura aponta nesse caminho 
que
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é precisamente neste momento que vivemos, a nossa 
contemporaneidade, quando se verificam criações e 
experiências no seio da banda desenhada que revelam 
uma acção e tomada de posição análogas àquelas 
cultivadas noutros círculos artísticos. Não se trata de 
um trânsito simples de influências, mas de uma resposta 
às possibilidades advindas de uma atitude a que se pode 
chamar pós-moderna, se quiserem, no seguimento de 
um determinado discurso em voga. (MOURA, 2008, p.01)

 Ou seja, não é uma questão apenas de se apropriar de referências 
de outras linguagens artísticas, mas de contaminação de uma postura 
em relação ao mundo e às linguagens. O que percebo quando olho 
para a produção de HQs hoje é uma gama de laços e influências quase 
infindável. Se em algum momento histórico os quadrinhos se ligaram 
tão fortemente à produção industrial de massa com formato seriado e 
personagens fixos, a ponto de praticamente excluir trabalhos como 
“The sun” (Fig.38), de Frans Masereel, do campo dos quadrinhos; hoje a 
noção já se alargou, a seriação e os personagens não restringem a lógica 
da HQ e muitos autores criam trabalhos que muitas vezes podem estar 
mais conectados com as gravuras de Masereel do que com as HQs da 
Disney ou da Marvel. A HQ contemporânea é outra, que não a produção 
massiva do meio do século XX e já mais além dos romances gráficos que 
marcaram a etapa final do mesmo século. 

Fig.38: The sun, 1919. Frans Masereel. Duas gravuras da série.
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 Em diálogo com o texto de Rosalind Krauss, “A escultura no 
campo ampliado”, muitas das experimentações contemporâneas dos 
quadrinhos, ao deslizarem a tradição ao ponto de se oporem a certas 
características aceitas como “fundamentais” anteriormente, podem 
adentrar nesse campo – que foi denominado pela autora para as 
esculturas da década de 1960/70 que já não pareciam corresponder 
à noção comum de escultura – que seria o campo ampliado, ou 
expandido, das histórias em quadrinhos. Fabíola Zonno sintetiza 
bem o conceito: 

O campo ampliado é um campo complexo, de articulação 
e agenciamento, um sistema dinâmico sempre aberto 
a novas conexões. Aberto para incorporar diferentes 
mídias, diferentes vozes, diferentes estímulos, fluxos, 
contrastes, acolher a impermanência, o fugidio, o 
precário. (ZONNO, 2008, p.1206)

 O campo ampliado assim percebido é um fato dado que pode 
afetar diversas linguagens contemporâneas por colocar em diálogo, 
radicante, errante, os mais diversos territórios. A abstração, por 
exemplo, é um campo que coloca as HQs em relação com uma série de 
outros lugares, a depender do foco de ruptura/afastamento presente. 
Dificilmente chegaria em uma abstração pura de uma HQ pura... (elas 
existem? alguém ainda procura por elas?) Ao me colocar a investigar 
a abstração nos quadrinhos, buscando as forças de uma tendência à 
opacidade, acabei me colocando em diálogo franco com outras vozes 
e estímulos externos às HQs. Essa postura exige constante abertura, 
reinícios e investigação, um tanto caótica e desordenada, que foge 
ao planejado constantemente. É um exercício de tatear e provar os 
terrenos e seu solo. Uma constante “recolocação de energia”, como 
define Rosalind Krauss. 

Apesar de a experiência desse campo sugerir que a 
recolocação contínua de energia é totalmente lógica, a 
crítica de arte, ainda servil ao sistema modernista, tem 
duvidado desse movimento, chamando-o de eclético. 
A suspeita de uma trajetória artística que se move 
contínua e desordenadamente além da área da escultura 
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deriva obviamente da demanda modernista de pureza 
e separação dos vários meios de expressão (e portanto 
a especialização necessária de um artista dentro de 
um determinado meio). Entretanto, o que parece ser 
eclético sob um ponto de vista, pode ser concebido 
como rigorosamente lógico de outro. Isto porque, no 
pós-modernismo, a práxis não é definida em relação a um 
determinado meio de expressão— escultura — mas sim 
em relação a operações lógicas dentro de um conjunto 
de termos culturais para o qual vários meios — fotografia, 
livros, linhas em parede, espelhos ou escultura 
propriamente dita — possam ser usados. (KRAUSS, 1984, 
p.136)

 Krauss afirma que a lógica das artes, ou da cultura em geral, 
no pós-modernismo é a da troca. As linguagens se desdobram em 
constantes atravessamentos. São as produções experimentais - ou 
o lado experimental das produções - que exploram essas relações, 
criando novas possibilidades, comunicando novos significados e 
significantes, exigindo novas chaves de leitura. O texto de Krauss 
aponta para o caráter deslizante da produção contemporânea, 
que gera constantes desterritorializações e reterritorializações ao 
desfuncionalizar (ou refuncionalizar) certos organismos. Aqui tenho 
encontrado a partir das potências da abstração em horizontes cada 
vez mais alargados desse campo expandido dos quadrinhos.

 Para Florencia Garramuño, em “A experiência opaca: literatura 
e desencanto”, o campo expandido da literatura parte da indistinção 
literatura/vida a partir da desauratização do literário. “Formas 
híbridas” que “desestruturam gêneros e subjetividades” (2012, p. 22) 
são marcantes para a produção literária pós-moderna. A autora cita 
o trabalho literário de João Gilberto Noll que apresenta “uma escrita 
inovadora e arriscadamente experimental que, para narrar o inarrável, 
parecia encontrar uma de suas formas mais efetivas na proliferação, 
na errância e no nomadismo” (2012, p.24). 

 Arrisco um paralelo com Rafael Sica (Fig.39) e essa busca 
de narrar o “inenarrável”. A forma inicial de suas tiras podem “soar” 
visualmente como uma tira tradicional, mas seu trabalho apresenta 
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momentos ou apenas imagens, em que pouco ou nada acontece e ainda 
assim me permite mergulhar naquele espaço apertado de três ou quatro 
quadros. As situações parecem carregar certa monotonia e cansaço, 
rodeados de sujeira, que esperam por um próximo passo, muitas vezes 
metalinguístico. Trata-se de uma tira que fala muito do mundo, não 
por dizer dele, mas por constantemente voltar a si. É o oposto da ideia 
de narrativa com início, meio e fim, da imagem quadrinhística com 
função de contar uma história, ou mesmo da linguagem que existe para 
objetivamente dizer algo. São características que me seduzem, que me 
atraem a encontrar possibilidades de diálogo, já que se encontra “na 
errância um dispositivo para assinalar o forte conteúdo de negatividade” 
(2012, p.24) da literatura, para Garramuño sobre Noll, e dos quadrinhos 
de Sica, mas também no meu trabalho, já saturado da ficção narrativa e 
buscando novas formas de expressão quadrinhística. 

 Não só a relação arte/vida, mas a própria noção de obra é posta 
muitas vezes em cheque. Garramuño aponta que o campo expandido da 
literatura estaria em um lugar no qual a “distinção entre literatura e vida, 
personagens e sujeitos, narradores e eus parece se tornar irrelevante” 
(2012, p.30), é a 

postulação de um tipo de escrita que violenta os 
limites entre o que é e o que não é “literário” se opõe 
claramente a um uso da literatura como marca de 
distinção e diletantismo. Mais do que por uma série de 
procedimentos, essa escrita não aurática se caracteriza 
por propor um funcionamento diferenciado da arte, 
orientado para a desfetichização do objeto e para uma 
ideia de arte como suporte de experiências. (2012, p.35).

 O que ronda toda essa descrição é a noção de que não existe 
uma forma definida - de literatura, assim como dos quadrinhos. O 
campo expandido surge a partir de rupturas bruscas com algumas das 
convenções da área, sobrepondo-se a outras formas ou práxis ligadas 
a outros territórios. O campo expandido sempre flexiona fronteiras. 
Focando na relação HQ e artes visuais, Franz a partir da leitura de 
Domingos Isabelinho sugere que 
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Fig.39: Ordinário, 2010. 
Rafael Sica.

Fig.40: Incidente em Tunguska (exposiçao), 
2015. Pedro Franz.
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o campo ampliado da história em quadrinhos se 
caracteriza por uma alteração, ou especificamente pela 
migração ou inserção de dispositivos, que acarreta o 
deslocamento de natureza estética do dispositivo da 
história em quadrinhos para o das artes visuais. Ou 
seja, ele ocorre quando alguma(s) das partes do que 
é a história em quadrinhos tradicionalmente (...) se 
perde(m) ou quando há inserção de seus dispositivos 
específicos em outros campos, como o das artes visuais. 
(2014, p.237)

 O trabalho de Franz (p.40) atravessa a práxis das artes 
contemporâneas, resultando em HQs que esgarçam os limites 
em objetos que circulam no meio (sistema) dos quadrinhos; ou 
experimentando levar elementos quadrinhísticos para os espaços do 
sistema das artes, como galerias. Essa busca tem levado o autor a um 
espaço “entre”, que soma a essa equação a escrita.  

 Em outra proposição do campo expandido dos quadrinhos, 
Edgar Franco debate o conceito ligado ao uso de recursos 
tecnológicos e hipermidiáticos na linguagem e fruição do objeto, 
mas também de recursos não tradicionais em sua gestação, como no 
uso de técnicas de ENOC (Estados não-ordinários de consciência) 
(Fig.41). Essa última proposta de criação se liga também ao que 
Garramuño discute, uma vez que rompe sistematicamente a maneira 
como é concebida a criação narrativa – e não só quadrinhística – 
permitindo que “software livres da natureza” turvem as distinções 
entre vontade criadora racional e intuitiva; autoralidade como 
individualismo e autoralidade coletiva conectada. A partir de 
uma “sinergia multimidiática”, o Ciberpajé, no livro “Quadrinhos 
expandidos: das HQtrônicas aos plug-ins de neocortex”, de 2017, tem 
investigado diversos códigos agregados aos quadrinhos, sendo os 
principais: animação, diagramação dinâmica, trilha sonora, efeitos 
de som, tela infinita, tridimensionalidade, narrativa multilinear e 
interatividade. Sobre os quadrinhos expandidos:

proponho a adoção do termo HQ Expandida, mas em 
uma concepção que extrapola apenas a ideia de “campo 
expandido” como rompimento de fronteiras artísticas 
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Fig.41: HQforismo, 2014. Edgar 
Franco. HQforismo criado 
durante experiência com 
Psylocibe Cubenses.

Fig.42: Artlectos e pós-
humanos #12, 2018. Edgar 

Franco. Capa da revista.
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(...) a ideia de HQ Expandida proposta aqui não envolve 
apenas novos formatos como as HQtrônicas e os 
HQGIForismos. Apesar de englobá-los, extrapola os 
novos formatos de difusão e linguagens emergentes 
e pensa o conceito expandido como articulação dos 
quadrinhos com novas formas de saber através de 
processos criativos inusitados utilizando ferramentas 
criativas não ortodoxas como os ENOC – estados não 
ordinários de consciência - através de métodos diversos 
como uso de enteógenos e respiração holotrópica, e 
também criação ritual usando a técnica da magia de 
sigilos. (FRANCO, 2017, p. 43-44).

 Franco traz o conceito para o interior do fazer, mais do que 
sua materialidade ou sua relação com outras linguagens artísticas. 
A tradição se rompe por conexão de novos saberes, estranhos 
aos quadrinhos – estranhos ao pensamento cartesiano ocidental 
– e portanto, violentando as convenções, mesmo nos objetos 
de aparência mais convencional – como exemplo cito a revista 
Artlectos e Pós-humanos (Fig.42), que diferente das HQtrônicas, 
não altera o suporte, mas sim o seu conteúdo interno.

 Nesse recente debate sobre quadrinhos e campo expandido, 
Domingos Isabelinho argumenta em seu artigo “Comics’ Expanded 
Field and Other Pet Peeves”, 2011,  a partir de duas críticas ao 
sistema de quadrinhos. A primeira é do valor de trabalhos que 
tem um caráter menos encorpado (meatier), mais infantilizado, 
fuga simples. Seu ponto não é uma negação desses quadrinhos, 
mas sim uma indignação por serem canonizados enquanto outros 
são esquecidos. O segundo é o essencialismo, o qual Isabelinho 
considera uma barreira ainda maior para os quadrinhos mais 
“encorpados”. Esses pontos levam a uma negação das relações 
diretas da HQ com certas formas culturais – daí o que ele aponta 
como campo expandido. São esses os campos culturais que 
podem ajudar na compreensão ampliada dos quadrinhos: a imagem 
medieval; as séries de gravuras; a pintura; a poesia visual e o 
poema-processo. 
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 Sobre as pinturas e poesia contemporâneas, o autor afirma: 

(...) a arte em quadrinhos deve ser exposta como objetos 
únicos nas paredes das galerias. A maioria das pessoas 
chamaria esses objetos de pinturas inspiradas em 
quadrinhos. Não acredite na minha palavra, porém, os 
próprios artistas chamam de “quadrinhos de galeria” o 
que estão fazendo. (ISABELINHO, 2011, s/p. Trad. nossa)21

 Há um questionamento, já expresso por Pedro Moura (2019), 
quanto à lentidão da adaptação por parte da crítica, que Isabelinho 
aqui aponta como um essencialismo (percepções não excludentes). 
Não é incomum que a prática e investigação poéticas digam antes da 
teoria. Sobre as obras que se utilizam da linguagem dos quadrinhos 
em espaços das artes visuais, a que Isabelinho chama de “quadrinhos 
de galeria”, Franz lembra das ponderações de Bart Beaty: 

Apesar de suas semelhanças estruturais, para Bart 
Beaty, esses quadrinhos de artista são frequentemente 
não considerados história em quadrinhos, por circularem 
exclusivamente no mundo de livros e publicações de 
artista e não nas redes que constituem o mundo dos 
quadrinhos. Beaty observa que os mundos da arte 
fornecem sistemas de distribuição para que obras de 
arte alcancem os públicos que as apreciam e que estes 
sistemas ocorrem de forma bastante diferente no campo 
dos livros de artistas e no dos quadrinhos. (FRANZ, 2014, 
p.238)

 O autor de “Comics versus Art”, Bart Beaty, aponta para 
o circuito de distribuição e consumo como sendo uma das 
demarcações entre cada linguagem. Entendo que mesmo essas 
demarcações têm sido forçadas e aos poucos também rompidas. 
Alguns exemplos: 

 Joschen Gerner primeiro expôs “Abstraction” (Fig.43) nas 
paredes da Bienal de arte contemporânea Arts: Le Havre, de 2010 
e posteriormente, pela editora L’Association, a versão em livro do 
trabalho – que se trata de uma operação de cobertura das páginas 
de uma edição da revista “Navy” com tinta preta, deixando expostos 
apenas alguns elementos visuais e palavras. 
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Fig.43: Abstraction (exposição), 
2010. Jochen Gerner.

Fig.44 e 45: Joder comics, 
2018/2020. Rafael Coutinho.
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Fig.46e 47: Este não é um lugar 
seguro (exposição), 2020.

Fig.48 e 49: Exposição A Zero, 2021. Participei dessa 
exposição coletiva com a publicação Narciso deslocado: 

informe e com poster criado a partir de uma imagem do 
processo de criação da publicação.
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 Rafael Coutinho criou e expôs “Joder Comics” (Fig.44 e 45) 
na Colômbia a partir de uma “microresidência” em Medelin, 2018, 
trabalho também exposto na parede, com 15 fragmentos textuais 
em tom de diário, acompanhados de fragmentos de imagens ligadas 
ao mundo dos quadrinhos e desenhos animados. Apenas em 2021 
o trabalho é impresso na primeira edição da antologia “Autofagia” – 
voltada para quadrinhos experimentais, a edição inicial foi dedicada 
a “quadrinhos e abstração” –, mas ainda assim, com fotos das 
imagens nas paredes. 

 Nesse mesmo caminho, minha HQ “Este não é um lugar 
seguro” (Fig.46 e 47), 2019, se desdobrou em exposição (2020 e 
2022), com o livro, mas também instalação e outros desenhos que se 
desdobraram da proposta da HQ.  Assim como “Narciso deslocado: 
informe” é fruto também da residência artística “A Zero” (Fig.48 e 
49), da editora Medusa, voltada à publicação de artista. Além da 
publicação da caixa com as publicações de todos os residentes, o 
projeto também gerou a exposição homônima na Alfaiataria Espaço 
de Artes, em Curitiba/PR. 

 Ao que me parece, as limitações de diálogo entre diferentes 
formas artísticas têm diminuído cada vez mais e as HQs têm 
participado de uma intensa troca com diferentes circuitos.  Não 
apenas como fonte – como era mais comum quando se falava do 
tema, vide Linschenstein, o mais conhecido entre os exemplos 
das artes visuais criando a partir do mundo dos quadrinhos –, mas 
também como materialidade e sistema geradores. Esses fluxos 
abertos, rizomáticos, alargam as histórias em quadrinhos para 
essa noção de campo expandido, e operam em diversas direções 
como foi apontado por alguns exemplos, da vanguarda do Poema-
processo às multimidiáticas HQtrônicas; do escultórico Luiz Gê às 
tiras estranhas de Ordinário (Rafael Sica). 

 Nessa exploração a partir da abstração, as rupturas foram me 
levando para diferentes espaços e o que tenho percebido é que a 
força dessa vontade de opacidade tem estado presente nas últimas 
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décadas gerando um volume de produção esquiva que vem aos 
poucos sendo agrupados, debatidos e nomeados. Desde o início da 
investigação dessa tese, mais do que definir meu trabalho, queria 
encontrar meu trabalho, novos trabalhos, e para isso, apliquei meus 
esforços em uma busca por ligações, paralelos e contatos. Busquei, 
portanto, observar alguns dos conceitos, formas e gêneros que 
atravessavam minha prática. E não são poucos os caminhos para a 
nova e opaca história em quadrinhos. 



98

5 – UM QUADRINHO OUTRO: POR UMA POÉTICA DA 
OPACIDADE

 Essa produção que busca se desvencilhar dos organismos 
já sedimentados, encontra na abstração uma entrada para fluxos 
diversos de desordenação, novos agenciamentos e encontro de 
lugares outros. Liam Gilick diz que o “abstrato atrai os artistas para 
si mesmo como uma zona semi-autônoma fora de alcance” (2013, 
p.212), o que me lembra das TAZ (Zonas Autônomas Temporárias), 
propostas por Hakim Bey: 

TAZ é “uma operação de guerrilha que libera uma área (de 
terra, de tempo, de imaginação) e que depois se dissolve 
para se refazer em outro lugar. (...) o mapa é fechado, 
mas a zona autônoma é aberta. Metaforicamente, ela 
se desdobra dentro das dimensões fractais invisíveis 
à cartografia do Controle. (...) Vital na formulação 
da realidade da TAZ é o conceito de nomadismo 
psíquico (ou, como nós chamamos de brincadeira, 
“cosmopolitismo sem raízes”). (BEY, 2018, p.17-25)

 Ensaiando aqui um paralelo, vejo que as poéticas produzidas 
durante essa investigação se aproximam da ideia de Zonas 
Autônomas Temporárias, em suas pequenas fugas do fazer 
hegemônico, cartografias da experiência desviante, nomadismo e 
crítica aberta à sociedade da transparência e procura romper com 
os fluxos de vida acelerados. São pequenos respiros, solidários e 
conjuntivos, que, em busca de generosidade e afeto, encontram 
brechas e pequenas saídas para serem ocupadas. Não busco com 
elas a construção de grandes edifícios, mas as pretendo como 
pequenos espaços fluídos que deixem rastros para uma outra 
relação com a linguagem e com o mundo. 

 Tais pequenos espaços fluídos não estão isolados, seus 
rastros se conectam com outros e impulsionam os próximos 
florescimentos, vão fertilizando os espaços. Como afirmado, uma 
produção experimental que tem desterritorializado o sistema dos 
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quadrinhos constantemente e com mais intensidade a partir dos 
anos 2000, faz com que minha produção não fique isolada. Essa 
produção demonstra uma vontade de opacidade, que acaba por criar 
um quadrinho outro. 

Desterritorialização.
Fugir sem sair do lugar.
Abrir uma fenda e vazar.
Tornar-se outro permanecendo o mesmo.
(BAHIA, 2010, p.273)

    Essa força que parece ter atraído autores de diferentes 
localidades e abordagens a explorar essa vontade de opacidade. 
Uma atração que tem feito “vazar” fendas em substâncias das 
mais distintas. Essa brecha que se abriu mutante durante a minha 
investigação poética, parece mesmo estar relacionada a uma reação 
a um mundo de conexão sem ruídos, um mundo que já não possibilita 
um futuro. “Enquanto a conjunção é tornar-se outro, na conexão cada 
elemento permanece distinto, embora funcionalmente interativo” 
(BERARDI, 2019, p.167). Novamente retomo a minha produção em teia 
com os quadrinhos contemporâneos. Como mostro em outro texto 
dessa investigação, os novos quadrinhos não se filiam de forma 
rigorosa a um único conceito ou gênero; se mostram tendências 
marcadas pela abertura; muitos são, inclusive, recortes rápidos, 
temporários como é uma exposição, que lançam mão de um ponto de 
vista problematizador da produção contemporânea, uma produção 
que não parece mais caber em caixas. Um quadrinho outro, que 
rompe bruscamente os espaços. 

O escritor e crítico martiniquense Édouard Glissant 
fez uma defesa da opacidade com base em sua 
oposição à obsessão ocidental pela transparência e 
pela descoberta. Historicamente, a transparência foi 
implantada para reduzir “o outro”, mas a opacidade não 
permite esse tipo de redução. No entanto, de acordo 
com Glissant, o opaco não precisa ser completamente 
impenetrável - há um certo grau de abertura no escudo, 
mas fica a critério de quem o institui; em outras palavras, 
aqueles que reivindicam o direito à diferença e à 
autodeterminação. (LIND, 2013, p.23. Trad. nossa)22 
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 O que gosto nas discussões de Glissant é de como ele me põe 
para pensar as diferenças e o seu valor. É nesse ponto, voltando-
me à linguagem poética, que busquei cartografar de maneira 
ampla o atravessamento da abstração nos quadrinhos. A abstração 
enquanto conceito operacional que impulsiona a ação, já consciente 
do seu fracasso enquanto totalidade, enquanto espaço fechado e 
acabado, e assim, aberta a qualquer terreno fértil. Os quadrinhos 
enquanto sistema de entrada, mas acima de tudo enquanto forma 
de pensamento, a que vinculei ao pensamento por montagem. 
Antropofágico, o quadrinho outro se conjunta, se contamina, torna-
se outros, sem impor-se em outros – e por isso mesmo nessa tese 
eu não procurei definir os trabalhos que fiz, mas sim, problematizar 
seus processos e diálogos.

 Propõe-se mestiço no sentido de que a “mestiçagem como 
proposição sublinha que doravante é inoperante glorificar uma 
origem ‘única’ onde a raça seria guardiã e continuadora” (Glissant, in 
FERREIRA, 2016, p.9) e por isso mesmo não procurei mapear origens 
fixas ou teleologias, mas sim, pontos de apoio para o pensamento e 
a criação. 

 Propõe-se a “condição errante”, sem obrigação territorial, 
buscando mais “trocar do que impor” e por isso radicante “assume a 
forma de uma trajetória, de um percurso, de um caminhar efetuado 
por um sujeito singular (...) porém, não se resume a uma identidade 
estável” (BOURRIAUD, 2011, p.53), pois se define por “empréstimos, 
citações, proximidades” (2011, .54). 

 Propõe-se enquanto espaço rompido, que para tentar abarcar 
a experiência de um processo afetivo, indignado e errante, cria uma 
diversidade de objetos poéticos e reflexões, ora mais ensaísticas 
e ora mais teóricas, que tentam abarcar as problematizações 
encontradas no percurso de criação. Ora mais materiais e pessoais, 
ora em desdobramentos conceituais artísticos e políticos, essa 
tese se formou um descontínuo quadrinhístico, algumas vezes de 
ligações distantes espero que não sejam sem pontes, e outras de 
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repetições que tentei evitar, mas certo de minha falha, espero não 
sejam maçantes.

 Por fim, propôs-se abstração para romper conexões dos 
quadrinhos. Pensar quadrinhístico para liberar a matéria das 
convenções. Ampliar o campo para criar uma poética opaca. Defender 
a opacidade para desobedecer ao inaceitável. Desobedecer 
erraticamente para fazer vazar frestas e contaminar poesia.  
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NOTAS

 1 . “(...) as long as those elements do not cohere into a narrative or 
even into a unified narrative space” (MOLOTIU, s/p, 2009)

 2 . “This montage principle is intended to open up both the concept 
of ‘abstraction’ and that of ‘comics’ and loosen the grip of their respective 
canonical understanding, with - very broadly speaking - abstraction 
standing for the non-mimetic (in art historical discourse) and the 
conceptual movement of particularity to universality, while comics are 
most generally seen as a sequential visual-verbal medium of storytelling.” 
(ROMMERS, 2019, p.25)

 3 . “(...) there are now a number of reasons for returning to 
abstraction, as it reinvents itself in relation to a diversity of twenty-
first-century concerns. Since the late 1990s there has been a palpable 
interest in abstraction, particularly among young artists and other cultural 
producers, who have both recontextualized its formal legacies and re-
situated it within performative, social interpretations.” (LIND, 2013, p. 10)

 4 . “To create the entirely new was central for an artist such as 
Mondrian. Even if today his idea that art’s purpose is to express true 
and universal reality is hard to embrace, he also drew attention to other 
aspects that still pertain to abstraction. A distinct difference between the 
discussion around abstract art in the twentieth century and today is the 
disappearance of the rhetoric of ‘the absolute’, ‘truth’ and ‘the universal’. 
The grand narratives have bocome micro-utopias. More relevant, however, 
is Mondrian’s idea that contrary to common assumptions abstraction is not 
a means to simplify something but to intensify.” (LIND, 2013, p. 23)

 5 . “the opposite of ‘abstract’ needs to be split into two categories. 
Abstract’s opposite is not only ‘figurative’ or ‘representational’ but also 
(...) ‘narrative’. Abstraction seems to be what resists narrativization, 
and conversely narrativization seems to be what dissolves abstraction.” 
(BAETENS, 2011, p. 95)

 6 . “The danger of this narrative colonisation is the critical neglect 
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of emergent comics that don’t fit sequential formulas as well as a lack of 
alternative modes for comics analysis. As Charles Hatfield attests, comics 
are a form ‘characterized by plurality, instability, and tension” (BENETT, 
2014, p.107)

 7 . “the denial of temporality in favour of the eternal moment of the 
abstract image” (MOLOTIU  apud MOURA, 2019, p.153)

 8 . “By ‘insufficiently’ I mean that most critical attention, whether 
academic or not, has been directed to a specific kind of comics production 
that fits neatly into ready-made, institutional categories, mostly stemming 
from narratology or art historical styles and ‘schools’. Whenever authors or 
projects discard certain elements that are deemed ‘essencial’ to comics 
- figuration, sequentiality, narrative, causality, or certain patterns of 
materiality - these are either not seen as comics or are simply swept under 
the rug.” (MOURA, 2019, p.131)

 9 . “Yet the hegemonic strength of the narrativizing imperative and 
its inevitable censorship of abstraction are never complete. If this were the 
case, resistance would be unthinkable–or useless, which it is definitely 
not.” (BAETENS, 2011, P.108).

 10 . “‘Meaning’ in poetry is not always dependent on syntax and 
temporal associations. In poetry, as in comics, there is a greater emphasis 
on segmented ‘matter’, spatial arrangement and ‘gaps’ than in prose. 
In both poetry and comics formal analysis of material components is 
encouraged, as ‘segments’ can be examined independent of narrative 
‘closure’. The formal qualities of both poem and the comics page/ screen 
require aesthetic consideration, not only semantic cognition.” (BENETT, 
2014, p. 111)

 11 . “Beyond linear sequence, segmentivity also enables analysis of 
information that doesn’t have to be sequentially or syntactically ordered to 
make ‘meaning’.” (BENETT, 2014, p.114)

 12 . “This abrupt removal from narrative coherence foregrounds 
the autonomy of the comics medium, as the comic no longer conforms to 
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narrative convention, no longer caters to the reader by providing a readable 
sequence of images and text. It is in this departure from the reader that 
politics can be found in abstraction, as the comic gestures to a different 
mode of representation, one that pushes beyond convention.” (WORDEN, 
2015, p.65)

 13 . “My intention is to stimulate the reader’s imagination into filling 
in characters, settings and actions, and derive a narrative plot from the 
order in which these occur.” (GAZE, 2019, p.43)

 14 . “There are of course several variations within these two 
classifications and several without, for example, the famous Kandinsky 
improvisation, nº 30 in which the artist intended to paint an abstract 
composition but unconsciously (he says) introduced a couple of cannon 
in the lower right hand corner. So we have in this case a near-abstraction 
which the artist had intended to be a pure-abstraction.” (BARR, 2013, p.29).

 15 . “If it is true that almost any sequence of panels can be recuperated 
in  narrative terms, then abstraction, far from being something given, must 
be carefully crafted and constructed. And in being constructed it remains  
in dialectical tension with the two nonabstract poles that I have discussed: 
on the one hand, figuration (at the level of individual panels); on the other  
hand, narrative (at the sequence level)” (BAETENS, 2011, p.101)

 16 . “abstraction in comics can be defined as the process of 
challenging normally dominant features of comics—by putting those 
features to other, less orthodox uses. From this perspective, the analysis 
as well as the practice of abstract comics raises the issue of how far one 
can go in questioning the narrative dimension of graphic narrative. In turn, 
exploring this issue helps to reframe the relationship between comics 
on the one hand and narrative on the other hand. The phenomenon of 
abstraction in comics thus promotes a critical rethinking.” (BAETENS, 2011, 
p.104)

 17 .  “The abstract in art is a process of destruction - taking that which 
connot be represented and forcing it into an incomplete set of objects and 
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images which exist as a parallel lexicon that form a shattered mirror to that 
which cannot be represented.” (GILLICK, 2013, P.211-212)

 18 . “En deçà de la narration et de la monstration, le lecteurspectateur 
de BD est appelé à mettre son regard en coïncidence avec le geste 
du graphiateur; c’est en épousant l’empreinte graphique de celui-ci 
qu’il peut participer au message. Dans cette mesure, la graphiation 
est donc fondamentalement autoréférentielle. Avant de contribuer 
à la figuration, elle est automonstration, dans la trace, d’une identité 
graphique perceptible dans la spécifificé subjective d’une empreinte. (...) 
Si je propose ainsi la notion de graphiation à côté de celle de monstration, 
c’est aussi que la monstration telle qu’elle est imaginée par Gaudreault 
pour le cinéma n’a nullement, en BD, la même transparence figurative, la 
même transitivité. Le processus de monstration s’efface derrière le tout 
puissant simulacre analogique qu’il tend à produire. Or, en bande dessinée, 
la matière graphique fait toujours résistance, opacité, et elle empêche 
la monstration d’être pleinement transitive.” (Marion, in BAETENS, 1996, 
p.225)

 19 . “Marion note encore: ‘tel un boomerang, le dessin revient 
toujours au geste qu’il l’a tracé’ (Marion, 1993, 110). Partant de ce constant, 
il forge le concept de graphiation qu’il définit en ces termes: ‘Je propose 
de donner le nom d’instance de graphiation à cette instance énounciatrice 
particulière qui ‘traite’ ce matériau graphique constitutif de la BD et lui 
insuffle, de manière reflexive, l’empreinte de sa subjectivité singulière, la 
marque de son style propre’ (35). Avec ses cadres multiples qui chacun 
sont envahis de lignes et de masses, la bande dessinée se distingue par le 
caractère proliférant de son dessin.”  (DESSAGE, 2019, p.114)

 20 . “More than a mens or a vessel, one can consider comics as a 
way of thinking, creating, perceiving and understanding, leading to formal 
propositions of different kinds.” (CONARD, 2020, p.12) 

 21 . “(...) comic art meant to be exposed as unique objects on gallery 
walls. Most people would call these objects paintings inspired by comics. 
Don’t take my word for it though, the artists themselves call “gallery 
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comics” to what they’re doing.” (ISABELINHO, 2011, s/p)

 22 . “The Martiniquan writer and critic Édouard Glissant made a 
defence of opacity based on its opposition to the Western obsession with 
transparency and discovery. Historically, transparency has been deployed 
to reduce ‘the other’, but opacity does not allow this kind of reduction. 
However, according to Glissant, the opaque does not have to be completely 
impenetrable - there is a degree of openness to the shield, but this is at the 
discretion of those instituting it; in other words, those who claim the right 
to difference and self-determination” (LIND, 2013, p.23)
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1 – OUTROS CAMPOS DOS QUADRINHOS
“O próprio da escrita é, a cada frase, parar para recomeçar.” 

(Walter Benjamin)

O processo de investigação poética que gerou os trabalhos 
dessa tese passou por um intenso fluxo de trocas, andanças nas 
mais diferentes paragens. Seja na leitura de teoria ou no embate com 
outras práticas, tenho tateado correlações possíveis na música, nas 
artes visuais, na literatura e outros espaços possíveis; assim como 
tenho explorado problematizações da imagem, do fazer criativo e da 
nossa sociedade, a partir de inquietações despertadas pelo próprio 
fazer. Nessa rede que aos poucos se forma não foram poucos os 
trabalhos quadrinhísticos a que me voltei, sejam novos objetos ou 
outros já conhecidos, mas observados por novos pontos de vista. 

A abstração é um processo possível em qualquer linguagem 
artística e ela foi a entrada que escolhi para cartografar. Trata-
se de uma tendência que, múltipla, atravessa diferentes 
territórios, ajudando a encontrar paralelos com o meu fazer. 
Nesse percurso tenho percebido forte inclinação de uma certa 
produção quadrinhística contemporânea de um experimentalismo 
de estranhamento poético e de desmaterialização conceitual. 
A produção de HQs que cruzam e misturam estilos, gêneros e 
linguagens distintas, não tem um marco temporal ou geográfico, é 
dispersa, mas parece ter se tornado mais constante no novo milênio. 
Talvez o atual contexto e suas condições – de precariedade afetiva, 
mas acesso material e soluções alternativas de produção – tenham 
possibilitado dar vazão a uma vontade já apontada na semiologia 
politizada dos poemas-processos, no “Crumb das experiências 
abstratas”, no Lapi (Fig.1) e seus “quadrinhos poetizantes”, nos 
quadrinhos enquanto “desafio plástico” – percebidos e propostos 
por Moacy Cirne já em 1975, em seu livro “Vanguarda: um projeto 
semiológico”. 

A produção dessas HQs se avoluma e aos poucos transborda 
seus pequenos nichos, a crítica tem corrido atrás. Uma parte dessa 
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Fig. 1. “Urbanóides: 
Peteleco bélico”, 1972. Lapi.
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produção já foi razoavelmente problematizada, mas outras ainda 
começam a ser tateadas, são proposições recentes que partem de 
agrupamentos específicos da HQ contemporânea em exposições e 
trabalhos de arquivo. 

Uma das características desses trabalhos e conceitos é 
que não parece haver uma vontade de fechamento muito nítido de 
seus limites. Mesmo os mais debatidos no âmbito brasileiro, como 
é o caso dos quadrinhos poético-filosóficos, mostram em seu 
enquadramento uma grande abertura a fluxos e formatos distintos. 
Graças a isso, meu trabalho tem trocado com esses campos, em uma 
relação de múltiplos sentidos – ora certos quadrinhos ou discussões 
teóricas me estimularam ao fazer, ora certo fazer me levou de volta a 
outras obras ou debates, tanto para ajudar a resolver formativamente 
meu trabalho, quanto para me ajudar a pensá-lo; e em geral tem 
apontado, nesses diálogos, uma vontade de opacidade, uma busca 
por um quadrinho outro. 

A cartografia desenvolvida nessa investigação passou muitas 
vezes pelo mesmo ponto, mas o lugar sempre estava modificado – 
ele mesmo e a pesquisa. Os conceitos, gêneros ou tendências – os 
quais chamo de campos – apresentados e discutidos a seguir foram, 
nessa investigação poética, parte do processo de tessitura – nos 
percursos de composição dos meus trabalhos, diálogos conceituais 
e frequências que se alinhavam à minha voz – e também de tecitura – 
na construção de uma teia de relações e contatos que possibilitaram 
visualizar uma constelação que abarque realizações por vezes 
distantes. 

Muitas das HQs colocadas em perspectiva e analisadas nas 
conceituações que apontarei em seguida se cruzam e ocupam 
mais de um desses espaços, mostrando o potencial mestiço dessas 
proposições como uma marca, pois representam agrupamentos, 
mais do que origens. Assim, descrevo e discuto aqui parte do 
percurso de atravessamento por esses campos. 
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Fig.2 : Hibernáculo”, 
2018. Amanda Miranda.
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2 – O QUADRINHO POÉTICO-FILOSÓFICO:

O termo poético costuma ser usado informalmente para 
quadrinhos que se aproximam da poesia, seja por uma ruptura 
narrativa ou certo hermetismo temático – como exemplo, o 
“Hibernáculo” (Fig.2) de Amanda Miranda, caberia o termo. Esse tipo 
de produção não é recente, Cirne (1975) já apontava essa tendência 
em alguns autores em 1970, mas também é de inegável poeticidade 
algumas páginas de “Little Nemo in Slumberland” e outros, ainda no 
início do século XX. 

Na passagem dos anos de 1980 para 1990, Edgar Franco 
percebeu uma força poética emanando da produção subterrânea 
brasileira. Os zines do período apresentavam uma nova forma 
quadrinhística, tanto nos desenhos, quanto na montagem, que 
por vezes se utiliza de uma topografia aberta, com caminhos 
fluídos, sem a demarcação espacial dos quadros e requadros. O 
quadrinista e pesquisador percebeu, investigou e escreveu sobre 
essa produção em um artigo de 1997, intitulado “Panorama dos 
quadrinhos subterrâneos no Brasil”, e tentou definir essa linha de 
produção encontrada em uma análise de 400 zines entre 1989 e 
1994, nomeando-a de “quadrinhos poéticos-filosóficos”.     

Linha Poético-filosófica - quadrinhistas que passam 
deliberadamente mensagens filosóficas e questionamentos 
existenciais em seus trabalhos, muitas vezes lançam 
mão de textos poéticos de sua autoria ou de outrem 
como roteiro para suas HQs. Nem sempre têm 
compromisso com a linearidade da narrativa, além disso, 
são caracterizados por muito experimentalismo no 
enquadramento e no traço (FRANCO, 1997, p.54)

Esses quadrinhos primam por uma grande liberdade de 
criação e acabam circulando em vários circuitos, inicialmente pelo 
espaço dos zines impressos, onde se cruzavam poesia, música, 
literatura e jornalismo informal. Os quadrinhos poéticos e poético-
filosóficos têm como marca a fuga da linearidade narrativa, como 
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exemplifica a HQ de Joacy Jamys (Fig.3), “Azura”, uma HQ de página 
única que passeia entre o lampejo poético, o nonsense, o onírico 
em traços velozes e serialidade não narrativa. Outro exemplo é 
o “Hipocampo”, de Antônio Amaral. Edgar Franco fala sobre os 
quadrinhos de Amaral da seguinte maneira: “(...) o que ele faz é uma 
espécie de abstracionismo dadaísta que constantemente retorna 
ao figurativismo, para novamente se diluir em abstrações fluentes” 
(FRANCO, 1997, p.60). O trabalho do autor é narrativo, mas joga com 
a coerência das sequências de evento, com personagens, espaços e 
intrigas que não condizem com o universo humano e dão lugar a uma 
mistura de elementos químicos, relações biológicas e referências 
astronômicas e cósmicas. Tudo isso a partir de uma visualidade 
kandinskiana, que ora expande o leiaute, ora mais tradicional, 
carregada de uma impressão despojada dadaísta, como bem 
enfatiza Edgar Franco. 

Fig.3 : “Azura”, 2001. Joacy 
James. HQ publicada na 

revista Mandala #13.
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Mas essa vertente brasileira das HQs, ainda que ampla, 
desenvolveu-se em torno de temas transcendentais, tendo como 
principais autores Edgar Franco e Gazy Andraus. Esses dois autores 
foram também os primeiros que me apresentaram o gênero em 
artigos e zines, abrindo um campo para a forte presença da intuição 
na criação de quadrinhos. Durante minha graduação, quando tomei 
contato com essa produção, já vinha procurando uma forma mais 
gestual e intuitiva para o desenho e encontrei no trabalho desses 
autores uma vazão para essa busca também nos quadrinhos. 

Posteriormente, Elydio dos Santos Neto analisou e definiu 
algumas características bases da produção poético-filosófica:

São (...) três as características que principalmente 
definem uma história em quadrinhos poético-filosófica: 
1. A intencionalidade poética e filosófica; 2. Histórias 
curtas que exigem uma leitura diferente da convencional; 
3. Inovação na linguagem quadrinhística em relação 
aos padrões de narrativas tradicionais nas histórias em 
quadrinhos. (SANTOS NETO, 2012, p.90)

Para exemplificar essas características destaco duas HQs. A 
primeira, “Intransgenia” (Fig.4 a 8), de Edgar Franco, foi publicada na 
primeira edição da sua revista “Artlectos e Pós-humanos”, em 2006. 
Nessa HQ de 9 páginas, um dos temas recorrentes de Edgar Franco 
se presentifica: sobrevivência e reprodução. São várias de suas HQs 
que abordam essa temática dentro do seu mundo ficcional, a Aurora 
pós-humana. No caso da HQ citada, a questão surge por conta de uma 
aparente crise de um mundo que, antes dominado pela tecnologia, 
expurgou o contato físico das rotinas, mas agora parece não mais 
dar conta dessa reprodução assexuada. Essa situação que rompe 
com a (nova) assepsia da vida, coloca os personagens em contato 
novamente, permitindo que o impulso carnal os leve para uma nova 
retomada das formas de sobrevivência antigas. Edgar comunica pelo 
que não é dito, pelo que fica às margens. “Intransgenia” aponta para a 
falsa noção de que a cultura é superior à natureza, de que a tecnologia 
é sinônimo de evolução, incapaz de ser derrubada. 
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Fig.4 : “Intransgenia”, 2006. Edgar 
Franco. Páginas 1 e 2.

Fig.5 : “Intransgenia”, 2006. Edgar 
Franco. Páginas 3 e 4.
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Fig.6: “Intransgenia”, 2006. Edgar 
Franco. Páginas 5 e 6.

Fig.7 : “Intransgenia”, 2006. Edgar 
Franco. Páginas 7 e 8.
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Em um paralelo nítido com o nosso mundo, em que certos 
“CEOs” passeiam no espaço com suas naves privadas, enquanto 
o acesso básico ainda é negado a grande parcela das populações. 
Edgar aponta um certo retorno, não o que nega o presente, mas o 
que não ignora outras possibilidades, um certo vislumbre de um 
caminho para o perspectivismo que sempre ronda seu trabalho.  

A segunda HQ que destaco é sem título, criada em 1989 por 
Gazy Andraus, publicada em “Homo Etternus Vol.1”, 2017. Na HQ de 
duas páginas (Fig.9), vemos um casulo (elemento muito recorrente 
na poética de Gazy) ligado/alimentado pelos quadros da página. Mais 
do que um ser que rompe o casulo e consegue sobreviver à queda 
no final, a composição espacial desse quadrinho nos leva a ponderar 
sobre a consistência da vida do personagem e da linguagem. Esta nos 
coloca em relação com algo anunciado – com um tema, um objeto ou 
uma ação – graças ao “escorar” de questões subjacentes. Em outras 
palavras toda criação, toda potência, surge no vazio e precisa, para 

Fig.8: “Intransgenia”, 
2006. Edgar Franco. 
Páginas 9.
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se materializar, concretizar-se na linguagem, na forma. Para além da 
narrativa, simples e clara, há uma série de questões de leiaute, de 
rimas visuais, de metalinguagem e de linguagem poética que não se 
limitam à leitura narrativa (história, narração e narrativa). O indivíduo 
de Andraus é a pura potência do ser concretizado em poesia visual, 
em história em quadrinhos, graças à própria forma dos quadrinhos.

Santos Neto lembra que alguns outros termos foram 
empregados para dar conta da produção poética nos zines do 
final dos anos de 1980 e início de 1990, como “fantasia-filosófica”, 
cunhado por Gazy Andraus ou apenas “poético”. Sobre a expressão 
quadrinhos poéticos, o autor lembra do texto de Franco:

É mais abrangente ainda, no entanto ampla demais. 
O aspecto “filosófico”, questionador, fica de fora, a 
principal característica das HQs poético-filosóficas é 
sua pretensão filosófica, levar o leitor a refletir sobre 
temas específicos, não são simples exercícios líricos de 
poesia quadrinhizada (é claro que existem casos assim, 
mas...). (Franco, in: SANTOS NETO, 2012, p.83)

Talvez ali, quando destaca como essencial o aspecto 
questionador, Franco já apontasse o porquê de se considerar 
o “poético-filosófico” como gênero genuinamente brasileiro, 
constatado com grande força na produção zineira e depois em outros 
formatos dos quadrinhos – revistas, livros, HQtrônicas. Diferente dos 
poéticos-filosóficos, a autora australiana Tamryn Bennett denomina 
a sua produção e de autores com trabalhos correlatos como “poesia 
em quadrinhos” (comics poetry), apontando para outras relações 
entre poesia e quadrinhos.

Emprego o termo poesia em quadrinhos para descrever 
o crescente campo de trabalhos que experimentam a 
topologia visual-verbal dos quadrinhos e dispositivos 
poéticos, nem sempre por meios narrativos sequenciais. 
Críticos e criadores também se referiram a esse gênero 
crescente como “poesia gráfica” (Surdiacourt, 2012), 
“quadrinhos-como-poesia” (Clough, 2009, 2011) e 
“quadrinhos de poesia” (Stone, 2010). Para mim, no 
entanto, o termo “poesia em quadrinhos” destaca com 
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Fig.9 : “Sem título”, 1989. Gazy 
Andraus.
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mais precisão as origens da forma dentro do campo dos 
quadrinhos do que dos romances gráficos. (BENNETT, 
2014, p.109-110. Trad. nossa)1

Bennett parece mais concentrada na forma do que no 
questionamento suscitado pela obra, um grande diferencial de 
intenções entre essa, a “poesia em quadrinhos”, e o “quadrinho 
poético-filosófico”. Ainda assim, alguns cruzamentos são possíveis, 
pois ambos contêm arroubos estruturais que tornam a linguagem 
mais opaca, seja pela maneira pessoal de lidar com construção da 
página, seja pela vontade de segmentar as imagens fugindo das 
regras da narrativa visual. Nesse sentido a ponderação de Bennett 
sobre a aproximação quadrinho e poesia, também me ajuda a 
compreender ainda mais o grande espectro de ruptura do gênero 
brasileiro: 

Tanto nos quadrinhos quanto na poesia, existe o 
potencial de obras serem criadas e entendidas em 
várias direções. Eles compartilham uma ênfase na 
experimentação espacial, múltiplas camadas de 
“significado” e combinações de componentes visuais-
verbais que os tornam mais maleáveis do que a prosa 
(BENNETT, 2014, p.113. Trad. nossa)2

A autora continua com uma proposta de levantamento de 
outras chaves de leitura, apontando para o foco na segmentação 
como uma delas – em oposição à sequencialidade: 

Assim, para que a criação e a crítica de quadrinhos 
continuem avançando, o potencial de quadrinhos 
experimentais, digitais, abstratos, multilinares, poéticos 
e não-narrativos deve ser reconhecido e adotado, e não 
ignorado. A segmentação oferece um ponto de partida 
para construir, criticar e examinar componentes visual-
verbais em todas as formas de quadrinhos, sejam eles 
narrativos ou não-narrativos. (BENNETT, 2014, p.120. 
Trad. nossa)3

Nesse comentário a autora amplia seu ponto de vista para 
todas as formas de quadrinhos mais experimentais, que recusam a 
forma hegemônica. Efetivamente, o quadrinho poético-filosófico 



18

Fig.10 : Uva/luva, 1999. Gazy 
Andraus.
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impõe uma leitura em que a segmentação é muito presente, e a 
construção de sentidos pode se dar por associações de outros tipos, 
que não apenas narrativas, o que sempre me instigou e comumente 
se liga à minha produção e tem forte presença nos meus trabalhos 
“Mínimos detalhes” e “Pra quem? Moebius e o palácio”. Exemplo 
dessa livre associação é a HQ (sem título, mas que denomino 
informalmente de “Uva/luva”) que abre a dissertação de mestrado 
de Gazy Andraus (Fig.10). Essa tira do autor apresenta o curto 
texto “uma uva / uma luva / uma fome”, cada um desses pequenos 
períodos está em um dos três quadros da tira, apresentados junto 
das imagens de uma uva, uma luva de boxe e uma mão marcada. É 
por livre associação que essa HQ se desenrola. A palavra uva convida 
a palavra luva. A imagem da luva convida a imagem da mão. A mão, 
marcada, lembra a magreza da fome. É uma rápida e potente crítica 
social, que só pôde existir pela força da linguagem poética.  

É o próprio Gazy Andraus que discute a força da forma breve 
nos quadrinhos poéticos-filosóficos: 

O que os autores de HQs poéticas, ou então, fantástico-
filosóficas fazem, é ir direto à essência de tais buscas 
humanas, “filtrando-as”, ou canalizando-as diretamente 
em uma arte “condensada”, sintetizada, similar à 
forma dos hai-kais, que torna muitas vezes difícil o 
entendimento racionalizado instantâneo do leitor.

Um Hai-Kai tem uma estrutura própria, em que a poesia, 
métrica, rítmica a torna direta, sem que aparente o ser: 
faz com que a mente do leitor se torne focada, pense 
mais rapidamente, e conclua de uma forma muitas vezes 
“inconclusa”. (ANDRAUS, 2010, s/p)

E continua:

Reafirmo, porém, exclusivamente, que a dita 
“Fantasia-filosófica” tem as características de um 
koan e/ou hai-kai: uma história de poucas páginas, 
de mensagem condensada, em que aparentemente 
não há uma narrativa que contemple começo, meio 
e fim tradicionais, em que não aconteçam situações 
dramáticas comuns e sim, mensagens oriundas de um 
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autor cujo pensar se torna “condensado” e atinge da 
mesma forma o leitor. Geralmente são HQs que precisam 
de uma preparação melhor dos leitores, pois que estão 
acostumados com as narrativas tradicionais com muitos 
quadrinhos e páginas, que têm uma linearidade mais 
clara e abrangente...o cérebro em sua atividade racional 
se compraz em tais narrativas já que acostumamo-nos 
a usar cotidianamente o processamento da razão muito 
mais do que o da intuição criativa. E sente dificuldade 
em “entender” outros tipos de narrativas, de “lógicas”. 
(ANDRAUS, 2010, s/p)

Assim, são outras lógicas, muito mais intuitivas que operam 
na HQ poético-filosófica, em uma brevidade que, sem tempo – ou 
vontade – de explicar, fala por figuras, por paradoxos. Essas HQs, 
sobretudo, apresentam um contexto de empatia e solidariedade 
como caminhos possíveis para um mundo em constante destruição. 
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3 – O QUADRINHO ABSTRATO
“é preciso que a HQ seja mais quadrinhos e menos história 

(...) o que nos interessa nos quadrinhos é a exigência social 
da invenção gráfica”

(Wlademir Dias Pino)

Os quadrinhos abstratos são representados por trabalhos que 
muitas vezes exploram de forma consciente os limites dúbios entre 
abstração e HQ, com movimentos formalmente mais radicais de 
afastamento da figuração ou da narrativa. 

Lewis Trondheim, em 2003, lançou “Bleu” (Fig.11), um exercício 
oubapiano de criação que articula pequenas manchas de cor. 
As manchas se mutam e se relacionam durante 30 páginas num 
jogo de proximidade, repelimento e absorção. Trondheim mantém 
na sequencialidade uma noção narrativa, algo que não se vê tão 
claramente, por exemplo, em “Abstraction (1941 - 1968)” (Fig.12), 
2010, de Joschen Gerner. Nessa HQ de Gerner, antes exposta em 
galeria como pranchas soltas e depois reunida em livro, o autor 
se apropria de uma edição da revista de quadrinhos de guerra 
“Navy”, a encobre quase completamente com tinta preta, deixando 
descobertas apenas algumas palavras ou frases curtas – em sua 
maioria elementos e sensações que formam um imaginário de 
guerra. Restam também no objeto final pequenas marcas, linhas, 
desenhos abstratos brancos sobre o fundo em preto

São exemplos que colocam em tensão relações entre figuração 
e não figuração, narrativa e não-narrativa, espaço da página, sentido, 
conceito e presença, que serão debatidos a seguir. O processo 
de abstração pode ser encontrado em diversos quadrinhos de 
diferentes gêneros, em diferentes níveis e os quadrinhos abstratos 
são o campo que se utiliza dessa ruptura completa em alguns dos 
elementos – ao menos enquanto busca.
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Fig.11 : “Bleu”, de Lewis Trondheim, 
2003. 

Fig.12 : “Abstraction (1941 - 1968)”, de 
Jochen Gerner, 2010.
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3.1 – CRUZAMENTO DE SISTEMAS?

Os quadrinhos abstratos não têm se apresentado como um 
corte brusco organizado proporcionado por autores das últimas 
décadas. Não se configura como um movimento de vanguarda, 
projetando uma forma como verdade. Ao contrário, os quadrinhos 
passíveis de serem chamados de abstratos têm sido produzidos de 
maneira dispersa já durante décadas. Resultado da experimentação 
com a linguagem e de observação sobre o entorno do seu tempo, 
vemos exemplos de trabalhos em diferentes países e períodos, no 
mínimo, a partir da década de 1960. 

Andrei Molotiu (2009) realiza o movimento que gerou a maior 
repercussão na divulgação do termo ao organizar a coletânea 
“Abstract Comics”. Seu livro compila em 208 páginas, trabalhos de 43 
autores que o organizador (e também autor) considera passíveis de 
serem enquadrados na sua definição de quadrinhos abstratos – nem 
todos os autores ali incluídos, fizeram seus trabalhos conscientes 
de tal enquadramento.

A HQ mais antiga presente na coletânea é de Robert Crumb: 
“Abstract expressionist ultra super modernistic comics”, de 1968 (Fig.13). 
Publicada originalmente na primeira edição da revista de quadrinhos 
underground “Zap Comix”, a bem humorada HQ de Crumb contém 
claramente uma irônica “vontade de soar elevado”, como é expresso 
desde a capa da edição, que carrega o aviso “for intellectual adults only!”. 

Uma das questões postas nessa sátira às vanguardas, que de 
alguma forma serve de ponto de partida para os quadrinhos abstratos 
no livro de Molotiu, é a relação entre quadrinhos e arte, que tem sido 
predominantemente distantes. 

A divisão que se estabeleceu entre a cultura erudita dos 
museus e a cultura popular da indústria cultural relegou 
os quadrinhos a uma categoria de itens de consumo 
descartáveis, muitas vezes ignorados por artistas e 
intelectuais. (CADÔR, 2020, p.2)



24

Ainda assim os dois sistemas distintos ora ou outra tem se 
cruzado – ao que me parece, muito mais do que é explorado – e gerado 
resultados interessantes. Ironicamente, os autores “subterrâneos” 
dos quadrinhos iniciam ali na década de 1970 um diálogo que 
aproxima a cultura de massa e o sistema das artes. Personagens de 
desenhos animados, marcas, marginalidade, estética psicodélica e, 
posteriormente, também a estética punk se misturam a elementos 
surrealistas, abstrações e estéticas modernistas. Essas misturas 
dão origem, entre outras coisas, à chamada estética lowbrow, 
movimento que surge nos Estados Unidos, muitas vezes também 
chamado de Surrealismo Pop.

O rótulo “underground” indica um afastamento do mercado 
e dos formatos hegemônicos. Ao que parece, afastando-se do 
sistema dominante dos quadrinhos, houve em alguns momentos 
um movimento de aproximação, representada pelo próprio lowbrow, 
entre os quadrinhos e artes. O contrário também é verdadeiro, 
fato que pode ser visto desde as iniciativas neoconcretas de Hélio 
Oiticica e da Pop Art, até os desenhos de Keith Harring, já nos anos 
de 1980. Essa tensão entre sair do espaço da cultura de massa 
e buscar um novo lugar, que não veja os quadrinhos limitados à 

Fig.13 : “Abstract expressionist ultra super modernistic comics”, 1968. Robert 
Crumb, publicada na revista Zap Comix.
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infância e ao consumo descartável, aparece no também irônico 
texto de apresentação do número 01, do volume 02, da revista “RAW” 
(Fig.14): 

Agora é seguro para adultos lerem quadrinhos. Você 
não perde automaticamente pontos de QI. Eles estão 
entrando pela porta da frente da cultura como “novelas 
gráficas” ou “narrativas sequenciais pictóricas”. Eles 
são Commix - um co-mixing de palavras e imagens. Os 
intelectuais franceses os leem. Está tudo bem, sério. 
Não estamos falando de fantasias escapistas de super-
heróis ou de histórias engraçadas de animais. O Commix 
em RAW é íntimo e intenso, cheio de energia emocional, 
pegada subversiva, novas ideias e ... bem, talvez isso não 
seja TÃO seguro. (RAW Commix, 1989 – texto da 4ª capa. 
Trad. nossa)4

A apresentação desse lugar que já não era tão seguro, 
evidencia a que público se voltava a publicação, e demonstra também 
a ruptura com uma certa tradição dos quadrinhos mais massivos. 

Fig.14 : Capa da “RAW”, n3, v2, 1991.
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Bart Beaty, “Comics versus art” (2012), afirma que: 

A legenda da edição final da RAW, “High Culture for 
Lowbrows”, procurou resumir a posição ocupada 
por artistas como Gary Panter. No entanto, pode-se 
argumentar de forma convincente que as relações 
históricas entre o mundo dos quadrinhos e o mundo da 
arte indicam que os editores Art Spiegelman e Françoise 
Mouly inverteram seus termos-chave. Para todos os 
efeitos, o público principal de “RAW” nunca foi um fã de 
quadrinhos “lowbrow”; pelo contrário, era um público 
“highbrow” do mundo da arte. (...) Circulando no mundo 
da arte mais do que no mundo dos quadrinhos, o público 
da RAW era principalmente um público do mundo da arte 
underground nas margens mais avançadas da estética 
punk. Certamente não se tratava de uma revista que 
pretendia levar um certo prestígio intelectual e cultural 
ao público juvenil, popular, afiliado há muito tempo às 
tradições americanas dominantes dos quadrinhos. 
(BEATY, 2012, p.134. Trad. nossa)5

Para o autor, a chamada da “RAW”, “High Culture for Low Brows“ 
(Fig.15), não era “alta cultura para o mau gosto”, como prenunciava, 
mas sim algo como “baixa cultura para intelectuais”. A “RAW”, assim 
como a “Zap” são exemplo de espaços propícios ao desenvolvimento 
de experimentações que levaram os quadrinhos a outros caminhos 
que não o da narrativa linear, o que se deu também a partir do diálogo 
– mais ou menos direto e intencional – com outros sistemas culturais. 
Seja a vinculação dos objetos de massa a certos aspectos (e público) 
das artes visuais, como no caso dos quadrinhos underground e da 
HQ de Crumb citada por Molotiu; seja na vinculação da linguagem 
das HQs à poesia visual e à postura das vanguardas, no caso do 
Poema/Processo, de que falarei mais a frente.

Nesse contexto, algumas linhas de pensamento levam ao 
trabalho experimental que cria redes complexas de referências 
e diálogos culturais, e atravessamentos que 50 anos depois, 
continuam se reconfigurando e desafiando a produção e a leitura 
dos quadrinhos. Espaços como esses das revistas underground são 
propícios para que autores possam levar a linguagem por caminhos 
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novos, rompendo com o que se espera convencionalmente e criando 
conexões com diferentes obras, estéticas e linguagens, o que não 
é, a despeito da lentidão em serem aceitas, nenhuma novidade 
nas constantes mudanças dessa linguagem, como lembra Thierry 
Groensteen:

Alguém se lembra disso? Já houve um “vir a ser cinema” 
dos quadrinhos de aventura nos anos de 1930, quando os 
desenhistas se inspiraram na retórica e no glamour dos 
filmes hollywoodianos.
Os quadrinhos conheceram no último quarto de século, 
um “vir a ser literário” com o que hoje é chamado de 
graphic novel.
Não há razão para que certos quadrinhos de autor não 
possam se engajar em um “vir a ser arte contemporânea” 
e, ao fazê-lo, revitalizar a tradição do livro de artista.
Assim como outras formas de expressão, os quadrinhos 
são nutridos de influências exteriores múltiplas e 
heterogêneas (basta pensar na importância dos 
videogames como parte da cultura da nova geração de 
criadores de quadrinhos). (GROENSTEEN, 2011, p.196. 
Trad. nossa)6

Aqui, Groensteen não está direcionando sua reflexão 
unicamente aos quadrinhos abstratos, mas ainda assim eu trouxe 

Fig.15 : Capa da “RAW”, n.1, v.2.
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para a reflexão por ter me deparado com esse embate em vários 
momentos ao apresentar propostas de leituras de HQs abstratas em 
eventos e reuniões. Os quadrinhos não se tornam uma parte da arte 
contemporânea e tão pouco precisam usá-la como pretexto, mas se 
deixam contaminar por formas de ver o mundo e de ver a produção 
artística, o que fatalmente causa aproximações, a meu ver, sempre 
bem-vindas. Se por um lado é relevante esse contexto de relação HQ 
e arte para pensar trocas entre os diferentes sistemas, também é 
importante lembrar de que, enquanto vontade de legitimação, essa 
já é - ou deveria ser – uma questão superada. 
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3.2 – POEMA/PROCESSO

Os quadrinhos abstratos fazem parte de um movimento 
de diferentes localidades, raízes, referências e tempos, não há 
uma origem única, uma raiz centralizadora, mas sim vinculações 
múltiplas que possibilitam quadrinhos abstratos surgindo a partir 
de diferentes entradas. No Brasil, não podemos ignorar uma certa 
“força quadrinhizante” de boa parte da arte dos anos de 1960-1970 
que gera paralelos interessantes, e que tem como ponto culminante 
a força encarnada no movimento do Poema/processo, com 
implicações conceituais riquíssimas para pensarmos a abstração 
nos quadrinhos. Para apresentar esse movimento de vanguarda colo 
em seguida um texto meu sobre o Poema/processo:

Inaugurada em 11 de dezembro de 1967, em uma 
exposição ocorrida simultaneamente no Rio Grande do 
Norte e no Rio de Janeiro, essa vanguarda brasileira vem 
da Poesia Visual, com especial referência para a obra de 
Wlademir Dias-Pino, e propôs a valorização do processo 
para atingir a superação das estruturas fixas. Tal objetivo 
foi atingido com a invenção de um novo processo a cada 
poema, uma ruptura que significa procurar as mais 
diferentes formas de fazer para se afastar dos padrões e 
criar uma obra aberta.  
Entre os diversos processos propostos, muitos autores 
levaram elementos dos quadrinhos para o novo poema. 
Balões, quadros, onomatopeias, metáforas visuais, 
são vários os códigos dos quadrinhos utilizados pelo 
Poema/Processo, o que faz com que hoje, ao olharmos 
essas obras, observemos um vislumbre da história em 
quadrinhos abstrata.  
Não buscamos aqui uma reivindicação da origem dos 
quadrinhos abstratos – o que seria incoerente com a 
paisagem aberta criada pelo Poema/Processo – mas, 
em uma “leitura atrevida”, como propõe Moacy Cirne, 
encontramos aqui uma semente do que hoje vemos nos 
quadrinhos contemporâneos. 
Quando nos colocamos diante de um Poema/Processo 
hoje, a imagem se ressignifica, nos afetando por seus 
procedimentos visuais fragmentados, arredios a 
significações – mesmo em sua relação texto-imagem –, 
e também por sua posição fortemente implicada. Esse 
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Fig.16 : “12x9”, 1967. 
Álvaro Sá. Capa e 
primeira página.

Fig.17 : “Poemics”, 1991. 
Alvaro Sá.

Fig.18: “12x9+n=y”, 2020. 
Falves
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fator nos desperta para a força política e não apenas 
formal de todo o quadrinho abstrato e experimental.  
Transformando a “experiência em textualidade política” 
(Cirne), esses autores, já nos idos da década de 1960, 
colocavam a linguagem dos quadrinhos em outros trilhos, 
antecipando uma estação que só seria encontrada com 
tal intensidade décadas depois. (SILVEIRA, 2021, p.18)

O Poema/processo aponta para o que encontramos hoje nos 
quadrinhos abstratos, em uma manipulação formal dos elementos 
quadrinhísticos e abandono da forma tradicional narrativa. Anchieta 
Fernandes, crítico e também membro do Poema/processo, vê – na 
década de 1970 – “(...) em alguns desenhistas, a pesquisa mais livre, 
voltada exclusivamente para as potencialidades gráfico-visuais 
desta linguagem” (FERNANDES, 2021, p.67) e propõe que busquemos 
novos caminhos, “se possível, abandonando em definitivo a ideia 
de enredo linear. Substituindo-o por cortes multidirecionais, 
fotomontagens em meio aos desenhos, labirintos opcionais (...) 
Precisa-se criar novas conotações de linguagem” (FERNANDES, 
2021, p.73). 

“12x9” (fig.16) de Álvaro Sá, é, para Anchieta Fernandes, 
um dos exemplos de Poema/processo que aponta rumo a novas 
possibilidades nas HQs, assim como “América, américa”, 1968, de 
Falves Silva (Fig.19), explora a linguagem dos quadrinhos. É de Falves 
também uma publicação que exemplifica bem um dos postulados 
do Poema/processo. Eram caras para essa vanguarda, as noções de 
série e versão, estimuladas pelo seu formato e por teorizações do 

Fig19 : Latin American Way of 
Life, 1977. Falves Silva. 
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Fig.20 : “A corda”, 1967. Neide 
Sá.

Fig.21 : “Transparência”, 1968. 
Neide Sá.



33

grupo e “12x9+n=y” (fig.18) é uma versão do livro “Poemics: 12x9+n”, 
de Álvaro Sá (Fig.17). Como o próprio nome indica, “Poemics” é uma 
extensão de “12x9”, Falves se apropria do livro de Sá e manipula suas 
páginas formando uma nova publicação a partir da anterior. 

O Poema-processo, atento a toda a efervescência 
experimental do período, adianta-se não só incorporando elementos 
dos quadrinhos à poesia visual, mas também elementos da arte 
conceitual e do não objeto. Além das apropriações, Neide Sá leva 
o seu poema para lugares específicos e dá a eles novos formatos, 
que variam de acordo com o contexto de linguagem e ambiente. 
São exemplares disso os trabalhos “A corda” (Fig.20), de 1967, e 
“Transparência” (Fig.21), de 1968. Nesses trabalhos, vemos Neide 
Sá expandindo os movimentos gráficos para colagens (versões) de 
cunho feminista e transformando os tipos em objeto. 

Ainda que não seja um movimento específico das HQs, o 
Poema/processo está diretamente ligado à linguagem quadrinhística 
em alguns trabalhos, e indiretamente em outros, em que não há 
quadros, balões ou onomatopeias (elementos comumente ligados 
à HQ), não há a estrutura dos quadrinhos, mas há  um pensamento 
quadrinhístico que se mantém gravitando em várias das suas fugas 
do significado e da linguagem narrativa.

3.3 – INICIATIVAS AGLUTINADORAS E TENTATIVAS DE DEFINIÇÃO

Ainda que os quadrinhos abstratos existam desde décadas – 
podendo ser considerado um termo heterocrônico – eles começam 
a se desenvolver em maior volume a partir dos anos 2000. O impulso 
de seu reconhecimento pode ser marcado por duas iniciativas que 
impulsionaram essa tendência. 

Em 2003, na edição 13 da revista “Bile Noire” (Fig.22), o 
quadrinhista Ibn Al Rabin edita uma seção com 16 páginas de 
quadrinhos abstratos. Participam dessa edição o próprio Ibn Al 
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Fig.22 : “Bile Noire” 
#13, 2003. Capa

Fig.23 : “Bile Noire” #13, 2003. Página da HQ de 
Ibn Al Rabin.

Fig.24 : “Bile Noire” #13, 2003. Página da HQ de 
Alex Baladi.
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Rabin, além de Alex Baladi, Guy Delisle, Andreas Kundig, David 
Vandermeulen e Lewis Trondheim. São HQs curtas, sem título e sem 
palavras, todas se enquadram na proposta colocada por Rabin: 

Esse número inaugura uma nova seção contendo o que 
será chamado de quadrinhos abstratos. O princípio 
é simples: são quadrinhos em que nos esforçamos 
para não representar nenhum “objeto” concreto 
(isto é, com um significado sem ambiguidades) fora 
daqueles pertencentes à semântica peculiar ao meio, 
nomeadamente balões e quadros, em particular, o uso 
de texto é estritamente proibido (e punível com multas 
pesadas). (RABIN, 2003, p.57. Trad. nossa)7

 Quando Rabin decide chamar esse conjunto de quadrinhos 
abstratos, impõe uma série de restrições: não há objetos concretos, 
não há palavras, as únicas imagens imediatamente reconhecíveis 
permitidas são as imagens dos códigos quadrinhísticos: o balão 
e o quadro. Trata-se de uma proposta restritiva típica da Oubapo, 
da qual o editor é membro. Sua introdução não é um manifesto, 
nem parece definir um gênero; as regras impostas são tratadas 
com um certo humor, apresentando-se como um exercício criativo 
despojado, um laboratório de grande importância já que é uma 
reunião razoavelmente nova enquanto proposta intencional. 

A segunda iniciativa é a já citada “Abstract Comics”, de 
Molotiu (2009). Mais volumosa, apresenta uma tentativa de definir 
e historicizar essa tendência. Para Molotiu, os quadrinhos abstratos 
têm na HQ de Crumb um marco, mas sua gênese é anterior e reside 
no sistema das artes visuais. O seu percurso de legitimação se 
desenvolve no texto introdutório da coletânea, especificamente 
em seu subcapítulo “A brief Prehistory of Abstract Comics”, Molotiu 
busca no que chama de “arte sequencial abstrata” o apoio para o 
desenvolvimento e legitimação dos quadrinhos abstratos.

Uma das principais referências resgatadas é o trabalho 
sequencial de Kurt Kranz. Esse artista ligado à Bauhaus desenvolveu 
uma série de experimentos plásticos sobre a sequencialidade, 
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Fig. 25 - “Picture sequence, Black: White”, 
1928-29. Kurt Kranz.

Fig. 26 - Frame do filme “Lichtspiel 
Opus I”, 1921, de Walter Ruttman.

Fig. 27 - Frame do filme “An 
optical Poem”, de 1938, de Oscar 

Fischinger.

Fig. 28 - Frame do filme 
“Filmstude”, de 1926, de Hans 

Richter.
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passando por pintura desenho e filme – o artigo de Christian Hiller, 
“Between Form Sequences and Phase Films: The film experiments of 
Kurt Kranz”, faz um histórico crítico da produção de Kranz. As obras 
destacadas por Molotiu são “20 phases in the life of a composition” 
(1927-28) e “Picture sequence, Black: White” (Fig.25), de 1928-29. 
São imagens soltas, pinturas que ocupam toda a superfície e que 
se conectam por desenvolvimento sequencial, formas mudando de 
posição, somadas ou subtraídas a outras. 

Essa relação sequencial de imagens cria uma conexão possível 
com as HQs e ao mesmo tempo me lembra da proposição de Santiago 
Garcia (“A Novela Gráfica, 2012) ao sugerir o início do balão  nas HQs 
como resposta a uma vontade de ser audiovisual comum a muitos 
artistas do início do século XX; não à toa Kranz também realizou 
experimentos com animação e filme. Molotiu comenta a influência 
que Kranz provavelmente recebeu das animações abstratas de 
Walter Ruttman (Fig.26), Hans Richter (Fig.27) e Oscar Fischinger 
(Fig.28), assim como comenta o paralelo possível entre as definições 
de quadrinhos abstratos e filme abstrato, mas em nenhum momento 
de sua reflexão investe em qualquer relação mais profunda entre 
esses campos. A gênese dos quadrinhos abstratos para Molotiu está 
nas artes visuais com seus exercícios de serialidade, sequencialidade 
e continuidade. Mas para além das imagens, o autor aposta nos 
elementos formais básicos dos quadrinhos como destaque para os 
Quadrinhos abstratos: 

Enquanto na pintura o termo se aplica à falta de 
objetos representados em favor de uma ênfase na 
forma, podemos dizer que nos quadrinhos se aplica 
adicionalmente à falta de uma desculpa narrativa para 
juntar os painéis, em favor de uma ênfase crescente 
nos elementos formais de quadrinhos que, mesmo 
na ausência de uma história (verbal), podem criar um 
sentimento de impulso sequencial, o puro ritmo da 
narrativa ou a ascensão e queda de um arco da história. 
(MOLOTIU, s/p, 2009. Trad. nossa)8 
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Molotiu parte da tendência à sequencialidade presente no 
abstracionismo das artes visuais e nos encaminha aos quadrinhos 
que, afastados da justificativa narrativa e a partir das imagens em 
sequência e de elementos formais como o requadro, trabalharão 
o impacto visual, o ritmo e a sensação de narratividade. Por isso, 
para Molotiu os quadrinhos abstratos, além das imagens não 
representativas incluem os trabalhos “que contêm alguns elementos 
representacionais, desde que esses elementos não configurem uma 
narrativa ou mesmo em um espaço narrativo unificado” (MOLOTIU, 
s/p, 2009. Trad. nossa)9. 

Essas definições são bastante restritivas e apostam 
fortemente na força da sequencialidade, exatamente o aspecto que 
Tamryn Bennett (2014) questiona ao propor que uma das forças 
do quadrinho poético, abstrato ou experimental reside em um “ir 
além” da sequencialidade, apostando no valor da segmentação e 
descontinuidade. 

Ibn Al Rabin, mais objetivo em sua proposta para a seção-
laboratório da “Bile Noire”, limita o experimento a quadrinhos que 
usem imagens concretas, um esforço não-figurativo, e impede o 
uso de palavras. Enquanto Molotiu em sua tentativa de definir esse 
campo enquanto gênero, inclusive traçando sua narrativa de origem, 
pauta-se em questões subjetivas, afirmando que a HQ abstrata é 
formada por imagens abstratas e por desvinculação a uma narrativa. 

Dialogando com Daniel Worden, “The Politics in Comics: 
Popular Modernism, Abstraction and Experimentation” (2015), é 
possível entender os quadrinhos abstratos como um enfrentamento 
das formas, um alargamento das maneiras de fazer e produzir 
significados no campo da abstração. 

O foco de Molotiu nos quadrinhos abstratos, portanto, 
oferece um acréscimo importante à pesquisa formalista 
de quadrinhos, ao deixar claro que a história dos 
quadrinhos e a história da arte abstrata não são distintas 
(...) Eu chegaria ao ponto de afirmar que o significado 
dos quadrinhos abstratos - e até de olhar e pensar nos 
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quadrinhos como abstrações - exige que pensemos 
politicamente sobre como nós e nosso mundo social 
produzimos significado, identidade e valor. (WORDEN, 
2015, p.63-65. Trad. nossa)10

Assim, quando Molotiu faz seu resgate das artes visuais 
sequenciais para pensar uma “breve pré-história dos quadrinhos 
abstratos”, para além de um relato de origem, ele elege a conversa 
entre essas formas como foco de atenção e evidencia suas 
proximidades. O que destaco desse campo aqui, não é uma questão 
de “elevar os quadrinhos” ao status das artes visuais, mas de, na sua 
análise, entender os seus diversos atravessamentos e repensar a 
noção e abrangência de um campo das histórias em quadrinhos que 
vai muito além da pura experimentação formal.
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Fig.30 : Stripsody, 1920.Eugenio Carmi.

Fig.29 : Remake, 2015. Luis Aranguri.  
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4 – O QUADRINHO CONCEITUAL

Nesse percurso de pesquisa, muito impulsionado por 
inquietações que vinham me afetando e afetando a minha produção 
já há algum tempo, mantive a atenção voltada para obras que 
fugissem dos padrões das histórias em quadrinhos tradicionais. 
Como venho afirmando, minhas primeiras inquietações foram 
com a manutenção da narrativa e do significado. Esses primeiros 
questionamentos, muito intuitivos, levaram à criação de quadrinhos 
curtos sem figuração e sem narrativa evidente. A partir do próprio 
fazer, surgiram problematizações, a instauração da obra apontava 
para conceitos a serem debatidos e absorvidos. Faço aqui essa 
rápida retomada porque a questão da abstração abriu caminho não 
apenas para o quadrinho abstrato, mas para uma série de novas 
tendências das HQs.

Um dos campos que vem sendo debatidos mais recentemente 
é o dos quadrinhos conceituais, apresentado pelo artista e 
quadrinhista conceitual Ilan Manouach na seção no site Monoskop 
em que apresenta o conceito e uma curadoria de 77 obras que se 
enquadram nesse campo. Para Manouach, os quadrinhos conceituais 

compartilham muitas questões e urgências, alternando 
entre autorreflexividade material e esgotamento crítico. 
Eles operam nas margens da distribuição e recepção e 
seu desenraizamento no espectro do meio é mais do que 
uma abstração: artistas desconfortáveis com papéis 
entrincheirados convidam os leitores, na ausência de 
discurso crítico, a se envolverem com as obras de forma 
não especificada, às vezes forense. Formas de exame. 
(MANOUACH, 2019, s/p. Trad. nossa)11

A crítica autorreflexiva do meio (em sentido amplo, pois inclui 
não só a linguagem, mas todo o seu sistema) é a marca da proposta 
de enquadramento do autor grego. Ainda que “Blanco” (Fig.31), 
álbum no formato tradicional europeu 48CC, do próprio Manouach, 
possa ser pensado como HQ abstrata em um primeiro momento, 
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Fig.31 : Blanco, 2005. Ilan 
Manouach. 

Fig.32 : Branco no Branco, 
1917. Malevich. 

Fig.33 : De Kooning 
apagado, 1953. Robert 
Rauschenberg.  

Fig.34 : All or Nothing: an 
anthology of blank books, 
2005. Michael Gibbs. 
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ecoando os trabalhos de pinturas brancas de Malevich (Fig.32) a 
Rauschenberg (Fig.33); ele se relaciona ainda mais com os livros 
em branco, categoria de publicações de artista – “All or Nothing: 
an anthology of blank books” (Fig.34), de Michael Gibbs apresenta 
uma grande quantidade de livros dessa categoria –, que se propõe 
a algum questionamento, mais ou menos irônico, sobre a estrutura 
e o sistema das artes e das publicações. No caso de “Blanco”, o que 
se destaca é a forma convencional do álbum europeu que se por 
um lado tinha certa luxuosidade que valorizava (valoriza) a HQ, por 
outro representa uma limitação da forma que foi predominante por 
décadas. Afinal, o que vale é a obra ou a qualidade luxuosa de um 
livro esvaziado?

Cito dois outros exemplos rapidamente: “How To Be 
Everywhere?” (Fig.35), de Warren Craghead III, aparece na lista 
curada por Manouach e também é citado por Tamryn Bennett como 
uma HQ poética ; é uma adaptação livre da poesia de Apolinnaire, com 
um desenho gestual e altamente expressivo, muitas vezes distante 
da figuração, e com um trabalho de leiaute tão expressivo e disforme 
quanto seu desenho. “Photon” (Fig.37), de Alexis Beauclair, uma HQ 
formada unicamente por cores e linhas, enquadra-se facilmente nas 
definições de Molotiu, sem figuração e sem enredo, mas também 
é incluído nos quadrinhos conceituais, sob a descrição: “Photon 
é um poema visual lindamente impresso que destaca o tempo e a 
experiência de leitura como medidas relativas.” (MANOUACH, 2019, 
s/p. Trad. nossa)12. Esses trabalhos e autores – e muitos outros 
como Martín Vitaliti, Pascal Matthey, Felipe Muhr, ou os brasileiros 
Rafael Coutinho, Marco Sem S, Laura Lannes, Guazelli, Ivo Puiupo, 
Lucas Gehre, Paulo Crumbim, Grazi Fonseca – atravessam as 
categorias, permitindo que sejam observados de diferentes lugares, 
o que reforça o alto grau de fluidez e indeterminação da produção 
contemporânea.  

Amir Cadôr organizou a exposição “Conceptual Comics”, no 
“Cabinet du Livre d’artiste”, em Rennes, 2020, e escreveu um texto 
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Fig.35 : How to be 
everywhere?, 2007. Warren 

Craghead III. Capa. 

Fig.36 : How to be 
everywhere?, 2007. Warren 

Craghead III. Páginas da 
publicação. 

Fig.37 : Photon, 2014. Alexis 
Beauclair. Capa. 

Fig.37 : Photon, 2014. Alexis 
Beauclair. Páginas da 

publicação.
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pensando a tendência em que “aponta para o surgimento de uma 
nova geração de artistas que trabalham em uma zona indeterminada 
entre o quadrinho independente autoral e o que atualmente é 
conhecido como publicação de artista” (CADÔR, 2020, p.14). Para 
Cadôr a “característica comum dessas obras é a importância dada 
ao conceito que determina a realização da obra, tal como se observa 
na arte conceitual” (2020, p.13), assim, não se trata de um conceito 
excludente, incluindo trabalhos que experimentam em diferentes 
aspectos, mas que normalmente, pela carga conceitual, tendem a se 
relacionar também com a categoria das publicações de artista. Junto 
a isso, Manouach soma a relevância de uma consciência crítica do 
artista e da obra para com o seu local/objeto:

Argumento que essa condição, mais do que um pequeno 
inconveniente de uma indústria normativa, induz a 
novos comportamentos e formas de relações sociais. 
(...) Esta coleção se propõe a examinar como as forças 
sociais e econômicas e suas rotinas comerciais e de 
comunicação estabelecidas afetam o significado e a 
significação do meio. A floresta tropical da produção 
de celulose, o estúdio da gráfica, a coluna dos leitores 
e o aterro sanitário não representam apenas geografias 
da indústria dos quadrinhos, mas são tecnologias de 
inscrição por direito próprio. São elementos integrantes 
de uma linguagem material que molda ativamente os 
quadrinhos e desafia o leitor a negociar significados por 
meio de diferentes distribuições de transparência em 
seus produtos. (MANOUACH, 2019, s/p. Trad. nossa)13

O nível de opacidade gerada pelas obras selecionadas por 
Manouach impõe um posicionamento crítico das HQs sobre as 
HQs, são metaquadrinhos que parecem responder às convenções 
impostas e às dinâmicas pouco debatidas entre leitor-autor-forma-
indústria-sociedade. Amplia-se consideravelmente o espectro e a 
chamada à consciência do espaço de criação e circulação. Assim, 
para Manouach, os quadrinhos conceituais, mais do que uma 
postura formal, parecem invocar uma postura que Moacy Cirne 
chamará de “experimentária” (2000) e autorreflexiva; matéria crítica 
que problematiza todo o seu sistema.
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Fig.38 : To Be Continued..., 2016. Christian 
Marclay
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5 – PÓS-QUADRINHOS

Nesse percurso, o desvio das concepções mais sedimentadas 
de histórias em quadrinhos e a crítica autorreferente têm sido a 
tônica dos seus novos nomes e conceituações que surgem das 
práticas contemporâneas. Mas uma “forma de arte pode se tornar 
o que não é? Por exemplo, a história em quadrinhos ou a graphic 
novel podem se desenvolver para ‘outra coisa’ nesta era fluida 
‘pós-mídia’?” (BOEKS, 2020, s/p). Essa pergunta está na abertura 
do site dedicado ao lançamento do livro e exposição que cunham 
o neologismo “pós-quadrinhos” (post-comics). Ao mesmo tempo 
em que o prefixo “pós” indica uma “outra coisa”, os substantivos 
– que possam vir acompanhar esse prefixo – tendem a significar 
uma permanência. Em geral os “pós” me parecem agir nessa lógica 
contraditória que diz mais sobre uma evidenciação de processos 
abertos do que negação ou superação do anterior. Algumas vezes 
o “pós” pode apontar progressão temporal, outras, deslocamento 
espacial, uma forma que é um estar entre (CARNEIRO, 2020). 

Para tentar “desenhar” o conceito de pós-quadrinhos, Carneiro 
se apoia na música, especificamente no pós-rock:

(...) colocar pós-quadrinhos em comparação com pós-
rock, em que elementos de várias correntes musicais - 
incluindo o punk - compõem uma paisagem sonora, onde 
os instrumentos são facilitadores de timbres e texturas. 
Embora os pós-quadrinhos tenham alguma legibilidade, 
são as dissonâncias entre os signos entrelaçados, e 
não a narrativa (a linha melódica no quadrinho), que é 
enfatizada em tais obras. (...) Assim como o pós-rock, 
o pós-quadrinhos é “pós” no sentido de uma estética 
que protagoniza o mesmo a priori, neste caso o mesmo 
conteúdo material.  (CARNEIRO, 2020, p.49-50. Trad. 
nossa)14

Nessa comparação o que se destaca é, por um lado, o uso das 
mesmas ferramentas em outras funções, uma desorganização, que 
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pode ou não se manter no mesmo sistema, mas que ainda “coabitam 
as histórias em quadrinhos” (2020, p.50), e, por outro, uma forma de 
pensar que parte da linguagem, algo que tem origem em um pensar 
próprio dos quadrinhos, resta ali. Sébastien Conard, quadrinhista e 
organizador do livro “Post-Comics”, afirma sobre o conceito que:

Ao introduzir o neologismo ‘pós-quadrinhos’, não estou 
sugerindo que tal coisa exista como uma entidade 
distinta. Neste volume, usamos o termo essencialmente 
para indicar algumas evoluções relativamente recentes 
e trajetórias singulares discerníveis nos quadrinhos. 
Como fenômeno efêmero ou como um instantâneo 
histórico, o conceito de pós-quadrinhos nos permite 
comentar e refletir sobre vários aspectos das histórias 
em quadrinhos (alternativas) e das graphic novels 
(experimentais) do início do século XXI. Apenas 
recentemente confrontados com suas próprias 
‘vanguardas’, quadrinhos e romances gráficos geraram 
novas práticas autônomas que ecoam revoluções nas 
artes e na mídia dos últimos 100 anos. (CONARD, 2020, 
p.7. Trad. nossa)15

Por quais motivos sejam, Conard parte da percepção de que 
hoje os quadrinhos chegam efetivamente à sua contemporaneidade 
– percepção compartilhada por Pedro Moura em seu artigo “Desenhar 
para o Boneco”, de 2008 –, seja na produção dos quadrinhos ou 
na sua teoria e crítica, apenas recentemente os quadrinhos têm 
explorado uma produção com mais volume e autoconsciência do 
meio, além da aceitação de um olhar não essencialista que explora 
uma noção mais ampla da HQ. Nessa esteira, os pós-quadrinhos se 
desdobram pela postura experimental para um campo expandido, 
explorando essa relação com grandes saltos e rupturas. Tanto os 
quadrinhos abstratos, quanto os quadrinhos conceituais atravessam 
o pós-quadrinhos, sempre em seus exemplos mais afastados das 
convenções quadrinhísticas.

O trabalho de DW (Fig.39), 2021, é um exemplo do que 
poderia ser chamado de pós-quadrinhos. Ele se utiliza da grafiação, 
da estrutura de publicação em seu encadeamento de páginas, 
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mas simplesmente explode com todos os códigos estruturantes 
característicos da HQ em uma abstração gritante. Suas páginas 
são intenso ruído gráfico, sensação e movimento visual, “uma 
produtividade metalinguística, em que o actante (elemento 
na função da ação) seria o desenho em si, independente de 
figurar personagens e paisagens exteriores ao contexto gráfico” 
(FERNANDES, 2021, p.73) – tomo emprestada a proposição de 
Anchieta Fernandes, em 1973, que muito bem se concretiza com os 
trabalhos de DW. 

Assim como Grazi Fonseca e Rodrigo Stradiotto em “Intervalos” 
(Fig.40), 2021, uma experiência visual e sonora, que leva o leitor para 
a interatividade do espaço virtual. Tudo nesse trabalho gira em torno 
da caixa — objeto recorrente — enquanto espaço de isolamento, 
mas também de busca. A cada clique somos levados não só a ao 
desdobramento visual da HQtrônica, mas também somamos mais 
um elemento sonoro à trilha. “Intervalos” nega a sequencialidade 
como fato dado e torna a leitura um jogo plástico sonoro de escolhas 
intuitivas que desvenda um cabo de guerra entre a fuga e a exploração. 

Como já afirmei, todos esses campos que apresento e discuto 
nesse espaço, são campos que se ligam à minha investigação 
poética por estarem atravessados, em algum nível, pelos processos 
de abstração. Com os pós-quadrinhos não é diferente, 

eles também envolvem bastante abstração, sem 
necessariamente se encaixar no ‘gênero’ dos quadrinhos 
abstratos. No mínimo, esses pós-quadrinhos extrapolam 
o potencial artístico da ‘nona arte’ para novos objetos 
e práticas: podemos chamá-los de transmídia, 
interdisciplinar, metamídia... dependendo do que está 
sendo enfatizado. (CONARD, 2020, p.09. Trad. nossa)16

A minha produção dialoga bastante com esse campo, uma 
vez que tenho me inclinado para “táticas de apagamento e retração, 
técnicas de colagem e desvio (détournement), de citação, montagem 
(...) e alegremente bloqueando - ou mesmo saturando - os códigos 
vigentes.” (CONARD, 2020, p.11. Trad. nossa)17
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Fig.39 : S/t, 2021. DW.
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Fig.40 : Intervalos, 2021. Grazi 
Fonseca e Rodrigo Stradiotto.
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Ao mesmo tempo em que o pós-quadrinhos, enquanto 
proposta aberta, aproxima-se da cartografia que proponho aqui, 
buscando um “outro”, um “entre”, as “sobrevivências” das imagens, 
em suas potências e violências – que facilmente ligam ao conceito 
debatido, trabalhos propostos nessa investigação como “E Daí?” ou 
“Mínimos detalhes”, por exemplo -; também transito por caminhos 
de criação,  os quais, ainda que contenham muita abstração, 
além de trabalho de apropriação e arquivo,  não “soam” como um 
corte tão radical com o meio formal da HQ – parece ser o caso dos 
trabalhos “Sem olhos ou ecos de Maria” ou “Pra quem? Moebius 
e o palácio”. Certo ou não, qual os limites do que pode ou não ser 
chamado de pós-quadrinhos? Qual o centímetro que separa os 
muitos metros dos poucos metros? É um conceito que sempre se 
mantém como exercício de reflexão e, por isso mesmo, mais do que 
o enquadramento ou não no campo, tenho me contaminado por ele 
durante a investigação pelo constante desejo de se chegar nesse 
outro lugar que ele propõe. 

Os pós-quadrinhos muitas vezes intensificam ou 
desterritorializam práticas, métodos e reflexos de 
quadrinhos dentro de um mundo da arte pós-mídia na 
tentativa de gerar novas autonomias: daí seus problemas 
recorrentes de contexto e situação. (CONARD, 2020, 
p.09. Trad. nossa)18

Somado à questão da desterritorialização, Conard evidencia 
o problema do limite desses objetos dentro dos quadrinhos. Como 
se trata de uma proposta de intenso deslocamento, nem sempre 
será possível formalmente perceber o que ainda é quadrinhos “o 
bastante” para ser pós-quadrinhos. É mesmo no contexto da autoria 
que Conard acaba se apoiando: 

O leitor perceberá que a ênfase recai sobre os criadores: 
todos os artistas envolvidos desenvolvem uma obra 
que não pode ser resumida apenas às graphic novels. 
Ao mesmo tempo, todos compartilham um background 
explicitamente ligado aos comics, bande dessinée 
e ilustração. Esperamos que o neologismo ‘pós-
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quadrinhos’ possa ajudar a desvendar as singularidades 
das obras discutidas, ao mesmo tempo em que enfatiza 
sua contribuição crítica para os quadrinhos e áreas 
afins, desde o romance gráfico até a instalação artística. 
(CONARD, 2020, p.09-10. Trad. nossa)19

Vindo dos quadrinhos e tendo absorvido essa linguagem não 
só como um modo de fazer, mas também como um modo de pensar, 
seja em qual for a linguagem artística que primeiro se conecte com 
uma obra, ela é passível de manter um pensamento quadrinhizante. 
Extremamente subjetiva, é nesse limiar que opera a noção de pós-
quadrinhos. 
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Fig.41 : s/t, 2017. Fabio Zimbres.
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6 – EXPERIMENTAL: CAMPO E POSTURA 
“Não um progresso, mas uma viagem.” 

(Pedro Moura)
“Deveríamos todos estar na estrada... procurando...” 

(Helen Sebidi)

As margens estão em toda parte, inclusive no centro, invadido 
pelo que já não consegue conter fora de seus limites. Não há mais 
um espaço seguro; nenhuma separação nítida (e artificial) que 
ainda convença. As tentativas de conter uma organização do espaço 
colonizado têm sido expostas em suas formas e estratégias. A 
violência já jorrou. Infelizmente continua e encena a neutralidade da 
linguagem. Tentam contê-la, a linguagem cooptada pelo discurso 
publicitário da vida, a economia guia o que pode ou não ser dito, 
naturalizando os mindsets e os empreendimentos que devem seguir 
o flow do mercado e do que é monetizável. Nessa esteira da limitação 
do que pode ou não ser dito e mostrado, operações que poderiam 
ser bem-vistas por, quem sabe, conseguirem retirar de circulação 
imagens mal disfarçadamente opressivas e fascistas – em bom 
português, imagens ou declarações que assumidamente anunciam 
movimentos de violência e morte do diferente –, acabam caindo em 
um moralismo troncho e antirradical que muito mais efetivamente 
retira imagens de potência e revolta, dos nus – mesmo de grávidas 
amamentando – aos protestos – mesmo contra genocidas. É uma 
impulsão a um mundo asséptico. Um mundo positivo em busca 
de seu equilíbrio liberal, com uma vontade de “justiça e harmonia 
para quem sabe todo mundo”, típica do pensamento antirradical, 
transparente e meritocrata, que é incapaz de incluir o todo mundo. 
Nesse mundo “equilibrado”, centrado, a linguagem experimental 
está à margem e a margem está em tudo. Há um grande todo lugar e 
lugar nenhum em jogo. 

É realmente difícil falar a respeito de um lugar espacial 
que seja propício à experimentação, posto que todos 
o são. Mas é possível falar em termos de disposição 
ou posicionamento, ou seja, de um modo de lidar com 



56

Fig.42 : Sombras, 1999. Julio 
Shimamoto. Página da HQ Fome.

 

Fig.43 : Chronographie, 2010. 
Dominique Goblet & Nikita Fossoul. 

Capa.

Fig.44 : Chronographie, 2010. 
Dominique Goblet & Nikita Fossoul. 

Páginas da publicação.
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os lugares. Nesse sentido, a experimentação marca o 
lugar desde o qual são encadeadas outras vozes, que 
estabelecem outros posicionamentos, lugares outros, 
espaços indeterminados que são tornados reais no 
movimento mesmo da indeterminação. (BECCARI, 2019, 
299)

O experimental é, então, uma postura que abre frestas, 
“lugares outros”, e sempre se marca pela errância e pela incerteza; e 
sobre essa, afirma Mia Couto: 

Amo a incerteza como amo a certeza. Mas talvez seja 
hoje necessário fazer um elogio faccioso a favor do que 
é incerto. Ao fim e ao cabo, a incerteza é um abraço que 
damos ao futuro. A incerteza é uma ponte entre o que 
somos e os outros que seremos. (COUTO, 2016, p.06)

A postura de Mia Couto é sempre incômoda de uma forma 
encantadora, há no seu texto um constante estranhamento que não 
me relega ao vazio, mas desloca os sentidos. Essa é, para mim, uma 
das buscas dessa postura experimental. 

O quadrinho experimental, enquanto tendência, é um campo 
amplo, que pode abarcar, como um grande guarda-chuvas toda 
representação mais pessoal — de Julio Shimamoto (Fig.42) com 
seu terror único, nervoso e matérico; até Dominique Goblet e Nikita 
Fossoul, em seu álbum “Chronographie” (Fig.43), formado por série 
de retratos entre mãe e filha compilados por anos. No Brasil há uma 
grande quantidade de criadores experimentais que tensionam em 
diferentes intensidades a linguagem dos quadrinhos, o que se reflete 
em antologias importantes como “Ragu”, “Topografias”, “Novo”, 
“Antilope” ou “Baiacu”, apenas citando algumas. Para lidar com a 
amplitude do termo, resolvi escrever sobre o que mais atravessou 
a minha pesquisa que é a relação com a postura experimental, 
uma postura crítica, que coloca os quadrinhos em contágio com as 
inquietações do contexto de produção dos seus autores. 

Pedro Moura, em seu artigo “Desenhando para o boneco”, 
2008, discute a força dos quadrinhos que dialogam com questões 
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do nosso tempo, problematizando-o quadrinhisticamente, e o 
fazem “tomando a palavra ‘experimental’ enquanto sinônimo de 
uma atitude de profunda pesquisa e aplicação dos princípios 
fundadores, específicos e intrínsecos a uma determinada forma de 
arte.” (MOURA, 2008, p.1). A ação poética experimental aprofunda 
a concepção e percepção da arte de onde parte, mas o faz abrindo 
diálogo com o exterior, buscando diferentes níveis de “estranheza”. 

A experimentação surge em primeiro lugar enquanto 
rompimento com uma experiência anterior. É uma 
intervenção que tem tanto de atenta observação como 
de acção de resultado incerto. Tem menos a ver com a 
instauração da “novidade” – se bem que esse seja um 
fim muitas vezes associado ao experimental, por vezes 
mesmo de um modo quase fetichista e desinformado – 
do que a procura pelo desencadear de um resultado, por 
mais inesperado ou até incontrolável que ele seja. Algo 
é experimental, no círculo das artes, se não se prevêem 
os resultados da sua acção, mas se aceitarão quaisquer 
resultados enquanto pertencente ao domínio artístico.” 
(MOURA, 2008, p.2)

Assim como afirma Moura, tenho buscado na postura 
experimental romper com o fechamento das HQs enquanto espaço 
narrativo e, especificamente, de transparência narrativa. Isso não 
significa uma procura incessante por um “novo”, antes, significa 
uma procura. Não se trata de oposição e substituição, mas de 
desviar do fazer que está sedimentado. Moura continua a pensar os 
fechamentos e desvios nos quadrinhos: 

Na banda desenhada, por exemplo, falar-se-á da “linha 
clara” (Hergé, Bob de Moor, Edgar P. Jacobs, Ted Benoît, 
Joost Swarte) ou dos cultores do “chiaroscuro” (Milton 
Caniff, Alberto Breccia, Hugo Pratt, José Muñoz, André 
Lemos, Frank Miller, Eduardo Risso). O experimental 
dirá mais respeito a algo inimitável, a algo que ganha 
tamanha desenvoltura na sua existência que não pode 
permitir desenvolvimentos. (MOURA, 2008, p.3)

Esse jogo entre a errância e o inimitável carrega uma linha de 
fuga de constante desterritorialização: como não se busca o novo e 
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sim o percurso “livre”, a chegada é no incerto e gera, normalmente, 
objetos abertos, que entendo como mais facilmente desdobráveis 
do que imitáveis (uma das declaradas posturas do Poema-processo, 
por exemplo, era da vontade de que séries e versões fossem feitas 
a partir de seus trabalhos), ainda que Moura afirme não haver muito 
espaço para desenvolvimentos. Sobre a incompletude: 

Elie During, (...) em vários dos seus ensaios, propõe 
a consideração da obra de arte enquanto “protótipo”, 
isto é, um objecto a um só tempo experimental e ideal. 
Primeiro passo e último. Não enquanto obra transitória, 
mas experiência acabada em si mesma, despertadora 
de uma forma, nova possivelmente, surpreendente 
seguramente, mas uma forma de arte, um exemplo dessa 
arte que merece uma autonomia particular. (MOURA, 
2008, p.3)

Assim, enquanto protótipo, a obra tem o novo como 
possibilidade e não como finalidade. Sob essa postura experimental, 
o texto de Moura, apesar de indicar uma série de nomes ligados 
ao atravessamento entre HQ e artes visuais, acaba por focar 
seus esforços para pensar autores que experimentam na HQ, 
argumentando que esses, apesar de todos cruzamentos possíveis, 
ampliam potências de elementos internos caros a essa linguagem 
– como a figuração, a narrativa, a estrutura ou a ontologia – e não 
externos. Para tanto, ele usa de uma postura de campo ampliado 
das HQs como ponto de partida. Essa abordagem acaba por explorar 
outros aspectos menos comuns da linguagem dos quadrinhos, 
torna-se importante para a postura experimental que retoma o que 
ficou à margem e, assim, também repensa o seu território. 

A proposição do autor português lembra que o experimental 
também diz respeito à retomada, à revisitação de certos aspectos 
deixados em segundo plano ou não vistos nas obras ou na recepção 
ou mesmo deslocando esses aspectos para caminhos outros. É o 
caso de trabalhos de quadrinhistas experimentais brasileiros, como 
Diego Gerlach (“Batata quente”; Fig.45), Stevz (“As aventuras do 
homem redundante”; Fig.46) e Fábio Zimbres, que em “Música para 
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Fig.45 : Batata Quente, 2018. Diego Gerlach.

Fig.46 :  As aventuras do homem redundante, 
2012.

Fig.47 : Música para antropomorfos, 2018. 
Fabio Zimbres e Mechanics. Página da HQ.

Fig.48 : Música para antropomorfos, 2018. 
Fabio Zimbres e Mechanics. Capa.
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antropomorfos” (Fig.47) cria uma narrativa absurda e incongruente, 
que aponta, já em 2006, para efeitos e formas políticas que já 
existiam, mas se explicitaram muito no cenário social brasileiro a 
partir de 2013. 

“Música para antropomorfos” é uma parceria com Márcio Jr e a 
banda Mechanics, em que música e quadrinhos se retroalimentaram 
durante a criação – os sons geraram as ideias de Zimbres, que por 
sua vez levaram às letras e conclusão das faixas, que novamente 
voltaram ao quadrinhista para o processo de finalização da HQ. Esse 
processo multifacetado e coletivo gerou 15 músicas e 15 capítulos 
de HQ, dos quais eu destaco aqui o capítulo 13: “Malditos humanos: 
guerra entre dois mundos”. Nesse capítulo os dois humanóides/
cidades entram em conflito direto, os desenhos, que até então eram 
gestuais, grotescos e cartunescos, passam a assumir um caráter 
mais linear, ainda que saturado de linhas cinéticas e onomatopeias. 
A montagem também segue essa tendência que parece ser uma 
alusão ao estilo de Jack Kirby  – uma referência nos quadrinhos 
quanto à criação de mundos, deuses e batalhas. Essa apropriação 
intensifica a experiência visual de Kirby ao apresentar todas as 
imagens como um grande zoom de maquinários bélicos, pontas de 
canhões e lasers. Até mesmo os balões de fala e a sua tipografia, 
assim como o tom das falas, mudam. Entram em cena debates épicos 
e desafiadores entre os dois humanóides/cidade: “A matéria tende à 
desagregação!”, “O desagregar-se é apenas o prólogo de uma nova 
ordem”. Essa paródia aos quadrinhos da década de 1960-1970 acaba 
por possibilitar um capítulo de pura energia, uma representação da 
guerra a um só tempo intensa e caricatural. 

O exercício experimental é aquele que favorece a 
permuta de diferentes modos de expressão, sugerindo 
paradoxalmente que nada de novo pode ainda ser dito: é 
preciso experimentar e recomeçar tantas vezes quantas 
forem necessárias, até que as sensações possam seguir 
em livre escoamento. (...) A experimentação, afinal, em 
vez de conceber o mundo como ordem a ser decifrada, 
reivindica a potência criadora da releitura, da montagem, 
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Fig.49 : Música para antropomorfos, 2018. Fabio 
Zimbres e Mechanics. Fragmento kirbianos.

Fig.50 : Música para antropomorfos, 2018. Fabio 
Zimbres e Mechanics. Fragmento kirbianos.
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dos jogos de deslocamento, numa lógica demiúrgica 
associada ao sentido de plasma, de fabricação, arranjo 
e modelagem. Essa disposição estética afirma, então, 
a inadequação de um viver experimental em relação 
a parâmetros e modelos, valendo-se por si mesmo na 
medida em que cria seus próprios termos e modos de 
operar. (BECCARI & BEDORE, 2019, p. 310)

O livre escoamento entre as relações de formas e sistemas 
é aparente em “Música para antropomorfos”, um ótimo exemplo da 
ideia de obra “protótipo” nos quadrinhos, pois, mais do que o novo, 
ela traz surpresa com as relações criadas e com a experiência 
possibilitada ao leitor, aberta, questionadora e lúdica, que solicita 
uma vivência estética muito particular e ativa; marcas dos 
quadrinhos experimentais, que sempre buscam novas frestas para 
agir e criar funcionalidades e diálogos diferentes em suas produções.  

6.1 – IMPUREZA, HETEROTOPIA E A POSTURA EXPERIMENTARIA.

Quando agrupei todos os campos acima, o fiz levado pelos 
encontros que aconteceram durante o percurso de investigação 
dessa tese. Isso significa dizer que pensar a abstração nos 
quadrinhos me levou a encontrar e mergulhar em quadrinhos e 
textos teóricos que atravessavam tais campos. Não é dispensável 
o fato de que essas novas conceituações venham sendo criadas e 
discutidas no espaço da crítica. Essa é a resposta a um considerável 
volume de trabalhos que ultrapassam as demarcações formais, 
temáticas ou “essenciais” do meio das histórias em quadrinhos. 
Na minha reflexão, que tem partido do campo da abstração, tenho 
compreendido grande parte dessas manifestações como dotadas 
de uma vontade de opacidade. Vontade que tem se intensificado. 
Essa produção heterocrônica e sem lugar geográfico são objetos 
“espalhados”, produções dissolvidas em meio ao mercado tradicional, 
e tem sido agrupadas em constelações criadas a partir da ação 
deliberada de autores, críticos ou curadores. Não é a unidade que 



64

as põe em diálogo, mas ao contrário, a vontade que demonstram de 
romper, de falar pelas brechas, de criar saltando sobre abismos. Há 
em todos esses exemplos a ação de abstração em algum sentido. 
Essa retirada – ou deslocamento – coloca a transparência do que é 
considerado HQ em tensão. São histórias em quadrinhos em algum 
nível opacas, que exigem posicionamento ativo e aberto também do 
leitor/espectador ao lidar com a impureza dessas criações. 

Beccari e Bedore, discutem a vivência estética, procurando a 
sua origem a partir da postura inquisitiva e curiosa, que a vinculam 
com o exercício experimental:

Vivência estética resulta da fruição da vida, na 
adesão contínua ao que se passa no presente. E 
a experimentação é o exercício por excelência de 
espantar-se uma vez mais diante da vida, sob o signo 
de certa “impureza” fundamental que marca toda forma 
de beleza e criação. (...) O impuro é o que há de comum 
entre a heterotopia, o improviso e o clichê, linhas de 
força que nos ensinam a valorizar a dissonância e o 
fragmentário em detrimento do todo. Assim, o viver 
experimental esforça-se por estabelecer ou reencontrar 
correspondências entre as coisas, reatando-as com o 
que pode haver de mais comum e, ao mesmo tempo, 
excepcional no mundo: o criar, o querer, o viver. (BECCARI 
& BEDORE, 2019, p. 312)

Estabelecer ou reencontrar correspondências entre as 
coisas do mundo é pensar por montagens, esse método que 
tem guiado meu fazer quadrinhístico e que está presente nos 
campos aqui apresentados. É um método nômade que cria seus 
espaços temporários, cria heterotopias. Quando na caminhada 
algum espaço é encontrado “não é para propor um lugar utópico 
ou distópico, e sim para desestabilizar o entorno.” (BECCARI & 
BEDORE, 2019, p.301). Assim, quando produzo quadrinhos com 
alto grau de abstração, estou ciente de que eles não são mais 
“aquele” quadrinho, o que não significa que não são quadrinhos, 
assim como no mar, o navio é lugar nenhum, ao mesmo tempo em 
que é mar. 
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Para Foucault (2009, p. 422), “o navio é a heterotopia 
por excelência”, justamente por se configurar como 
um pedaço de espaço flutuando no meio do oceano, 
um lugar que é também nenhum lugar. Há, portanto, 
uma relação de navegação com a prática experimental, 
ou antes uma condição navegante: um descaminhar 
dispersivo, de paragens imprevistas, não sem obstáculos 
e resistências, mas também com deslocamentos ao 
acaso, novas direções, atravessamentos e retornos. 
Assim compreendida, a heterotopia se realiza como 
uma dispersão catalizadora de encontros, uma 
bússola sem nortes, uma transitividade inteiramente 
nômade, irregular, andarilha. É um modo de situar-
se pela desorientação, portanto, não mais a partir de 
distâncias ou adjacências, mas considerando algo como 
“forças gravitacionais” simultaneamente centrípetas 
e centrífugas, as quais compõem a consistência e a 
intensidade da vivência estética. (BECCARI & BEDORE, 

2019, p.302)

O exercício experimental se desdobra em vivência estética e 
busca criar heterotopias, espaços paradoxais e temporários – assim 
como Hakim Bey propõe com as TAZ (Zona autônoma temporária). A 
abertura de espaços impele um posicionamento problematizador, que 
por sua vez politiza a criação. Falamos de margens, de brechas, de 
espaços criados, isso é tensão constante com o mundo colonizador, 
fechado e pragmático. A criação, nesse sentido, sempre é política 
e Moacy Cirne é quem, nos quadrinhos, propõe que assumamos tal 
postura. Já na década de 1970 em vários escritos, mas com destaque 
para “Vanguarda: um projeto semiológico”, 1975, o autor questiona as 
possibilidades experimentais dos quadrinhos. Cirne me parece ser 
um ser em passagem, ao mesmo tempo em que ele invoca imposições 
vanguardísticas típicas do modernismo, em certa maneira excludente, 
ele também aponta para caminhos completamente abertos para a 
criação, sem hierarquizações ou limites. Ainda que seu discurso mais 
enfático esteja no livro citado, é em “Quadrinhos, sedução e paixão”, 
2000, que o autor define o que chama de “experimentário”:   

O experimental nasce de experiências concretas no seio 
da linguagem; o experimentário radicaliza o sentido do 
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experimental. Não se trata apenas de fazer experiências 
com a linguagem; trata-se de transformar estas 
experiências em textualidade política, isto é, trata-se de 
politizar o próprio significado da experimentação. (...) 
Dissemos antes: problematizar é politizar. Com a arte e 
o poema experimentário, completamos: experimentar é 
politizar. (CIRNE, 2000, p.189)

Na possibilidade de uma experimentação puramente formal, 
Cirne mira na potência social da experimentação. É o que já havia 
sido posto em prática no Poema-processo – uma politização da 
semiologia.  Cirne ainda aponta o valor do erro e do desvio para 
a fundação desse espaço que se faz “no movimento da prática” 
(CIRNE, 2000, p.190).

O experimentário, retomando o início desse capítulo, é a reação 
da linguagem a um mundo que tenta falar tudo de uma só maneira, 
para tornar a comunicação veloz, os sentimentos domesticados 
e automatizados. O experimentário, como Cirne coloca, parece 
representar a revolta da linguagem. E essa revolta só se concretiza 
pelo subsolo, pela errância, pelo outro, com suas contradições e 
falhas, que, aceitas, complexificam todo o sistema. Ana Ribeiro, em 
“Homens lentos, opacidades e rugosidades”, afirma que precisamos 
de novas cartografias que fujam à disposição dominante: 

Nas reduções que faz tempo alimentam as leituras mais 
difundidas das relações sociedade e espaço, existem 
diferentes desafios a serem enfrentados por um diálogo 
interdisciplinar que inclua a reflexão crítica dos usos da 
técnica e do espetáculo. É necessário construir outra 
cartografia, que desobedeça à dominante, que conta 
com a aliança do Estado com a mídia hegemônica. 
São indispensáveis outros usos da técnica e outras 
linguagens, que rompam a seleção espacial e social 
produzida pelas interpretações mais veiculadas da vida 
coletiva (RIBEIRO, 2012, p.64)

E continua:

Hoje, é necessária uma cartografia que valorize 
contextos da ação, vínculos sociais, vivências e 
experiências. Uma cartografia objetiva e subjetiva que 
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não renegue o pequeno, aquilo que, mesmo fugaz, pode 
ser de extrema importância por constituir-se na única 
resistência possível nos enredos e descaminhos do 
mapa do medo (RIBEIRO, 2012, p.65)

É nesse sentido que navegando por diferentes ventos durante 
essa investigação, tenho encontrado conjunções de paralelos, 
sobrevivências e atravessamentos entre campos distintos dos 
quadrinhos, como o abstrato, o Poético/filosófico, o conceitual, 
o pós-quadrinhos e o experimental. Todos esses campos se 
desdobram ricamente em outras forças sociais, literárias, artísticas. 
Boa parte dessas produções tem se mostrado a mim como práticas 
experimentárias, que ajudam a me realocar ao mesmo tempo em que 
me desviam. 

“Este não é um lugar seguro”, “E daí?”, “Sem olhos ou ecos 
de Maria”, “Pra quem? Moebius e o palácio”, “Narciso deslocado: 
Informe” e “Mínimos detalhes” cruzam todos os campos aqui 
situados, e outros fora dos quadrinhos, em maior ou menor grau, 
sempre buscando tensionar em novas possibilidades de criação e de 
contato com nossas vivências. 
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NOTAS

1 . “I employ the term comics poetry to describe the growing field of 
works that experiment with the visual-verbal topology of comics and poetic 
devices, not always for sequential narrative means. Critics and creators 
have also referred to this growing genre as ‘graphic poetry’(Surdiacourt, 
2012), ‘comics-as-poetry’ (Clough, 2009, 2011) and ‘poetry comics’(Stone, 
2010). For me, however, the term ‘comics poetry’ more accurately 
foregrounds the origins of the form within the field of comics rather than 
graphic novels.”(BENNETT, 2014, p.109-110)

2 . “In both comics and poetry there is the potential for works to be 
created and understood in multiple directions. They share an emphasis on 
spatial experimentation, manifold layers of ‘meaning’ and combinations 
of visual-verbal components that make them more malleable than prose.” 
(BENNETT, 2014, p.113)

3 . “Accordingly, if comics creation and criticism is to continue 
advancing, the potential for experimental, digital, abstract, multi-linear, 
poetic and nonnarrative comics must be recognised and embraced, not 
ignored. Segmentivity offers a starting point from which to construct, 
critique and examine visual-verbal components in all forms of comics be 
they narrative or non-narrative.” (BENNETT, 2014, p.120)

4 . “Now it’s safe for adults to read comics. You don’t automatically 
lose IQ points. They’re coming through culture’s front door as ‘Graphic 
Novels’ or ‘Pictorial Sequential narratives’. They’re Commix - a co-mixing of 
words and pictures. French intellectuals read them. It’s okay, really. We’re 
not talking about superhero escapist fantasies, or fuzzy funny animal 
stories. Tha Commix in RAW are intimate and intense, boiling over with 
emotional energy, subversive bite, new ideas, and... maybe that’s NOT to 
safe.” (RAW Commix, 1989 – texto da 4ª capa).

5 . “The subtitle for the final issue of RAW, ‘High Culture for Lowbrows’, 
sought to sum up the position occupied by artists like Gary Panter. Yet 
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it can be convincingly argued that the historical relations between the 
comics world and the art world indicates that editors Art Spiegelman and 
Françoise Mouly inverted their key terms. For all intents and purposes, the 
primary audience for RAW was never lowbrow comics fandom; rather it was 
a world of cultivated art world highbrows. (...) Circulating in the art world 
more than the comics world, RAW ’s audience was primarily an art world 
audience ‘slumming’ in the bleeding-edge margins of punk graphics. It was 
most assuredly not a magazine looking to bring a certain intellectual and 
cultural cachet to the lowbrow, juvenile audience long affiliated with the 
dominant American comic book traditions.” (BEATY, 2012, p.134)

6 . “S’en souvient-on? Il y a déjà eu un ‘devenir cinéma’ de la bande 
dessinée d’aventures dans les années 1930, quand des dessinateurs se 
sont inspirés de la rhétorique et du glamour des films hollywoodiens. 

La bande dessinée connaît depuis un quart de siècle un ‘devenir 
littéraire’ avec ce qu’il est convenu d’appeler le roman graphique.

On ne voit pas pourquoi une certaine bande dessinée d’auters ne 
pourrait pas s’engager dans un ‘devenir art contemporain’, et revivifier au 
passage la tradition du livre d’artiste.

À l’instar des autres formes d’expression, la bande dessinée se 
nourrit d’influences extérieures multiples et hétérogènes (il n’est que 
de penser à l’importance du jeu vidéo dans la culture des créateurs de la 
nouvelle génération)” (GROENSTEEN, 2011, p.196).

7 . “Ce numéro inaugure une nouvelle rubrique contenant ce qu’il 
faudra bien appeler de la bande dessinée abstraite. Le principe en est 
simple: il s’agit de bandes dessinées où l’on s’efforce de ne représenter 
aucun ‘objet’ concret (c’est-à-dire, ayant une signification non ambiguë) 
hors de ceux appartenant à la sémantique propre au médium, à savoir 
les bulles et les cases. En particulier, le recours au texte est strictement 
prohibé (et passible de lourdes peines).” (RABIN, 2003, p.57)

8 . “While in painting the term applies to the lack of represented 
objects in favor of an emphasis on form, we can say that in comics it 
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additionally applies to the lack of a narrative excuse to string panels 
together, in favor of an increased emphasis on the formal elements of 
comics that, even in the absence of a (verbal) story, can create a feeling of 
sequential drive, the sheer rhythm of narrative or the rise and fall of a story 
arc.” (MOLOTIU, 2009, s/p)

9 .  “(...) that contain some representational elements, as long 
as those elements do not cohere into a narrative or even into a unified 
narrative space”. (MOLOTIU, 2009, s/p). 

10 . “Molotiu’s focus on abstract comics, then, offers an important 
addition to the formalist scholarship on comics, by both making it clear that 
the history of comics and the history of abstract art are not distinct (...) I 
would goso far as to claim that the meaning of abstract comics – and even 
looking at and thinking of comics as abstractions – requires us to think 
politically, about how we and our social world produce meaning, identity, 
and value.! (WORDEN, 2015, p.64-65)

11 . “share many issues and urgencies, alternating between material 
self-reflexivity and critical exhaustion. They operate on the margins 
of distribution and reception and their unrootedness in the medium’s 
spectrum is more than an abstraction: artists uncomfortable with 
entrenched roles invite readers, in the absence of critical discourse, 
to engage with the works in non-specified, at times forensic ways of 
examination.” (MANOUACH, 2019, s/p. Trad. nossa)

12 . “Photon is a beautifully printed visual poem that highlights time 
and the reading experience as relative quantities.” (MANOUACH, 2019, s/p)

13 . “I argue that this condition, more than a minor drawback 
of a normative industry, induces new behaviours and forms of social 
relationships (...) This collection proposes to examine how social and 
economic forces and their established commercial and communication 
routines affect the medium’s meaning and signification. The rainforest 
of pulp production, the printer’s studio, the readers’ column and the 
landfill do not simply represent geographies of comics industry but are 
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technologies of inscription in their own right. They are integral elements of 
a material language that actively shapes comics and challenges the reader 
to negotiate meaning through different distributions of transparency in its 
products.” (MANOUACH, 2019, s/p)

14 . “(...) to put post-comics in comparison with post-rock, in which 
elements of various musical currents - including punk - compose a 
soundscape, where instruments are facilitators of timbre and textures. 
Although post-comics have some readability, it is the dissonances 
between the intertwined signs, and not the narrative (the melodic line of 
the comic), that are emphasized in such works. (...) Like post-rock, post-
comics is “post” in the sense of an aesthetic that starts from the same a 
priori, in this case the same material content. (CARNEIRO, 2020, p.49-50)

15 . “In introducing the neologism ‘post-comics’, I am not suggesting 
that such a thing exists as a distinctive entity. In this volume, we use the 
term essentially to indicate some relatively recent evolutions and singular 
trajectories discernible in comics at large. As an ephemeral phenomenon 
or as a historical snapshot, the concept of post-comics allows us to 
comment and reflect on various aspects concerning (alternative) comics 
and (experimental) graphic novels from the beginning of the 21st century. 
Only recently confronted with their own ‘avant-gardes’, comics and graphic 
novels have engendered new, autonomous practices that echo revolutions 
in arts and media from the last 100 years.” (CONARD, 2020, p.7)

16 . “They also entail a good deal of abstraction, without necessarily 
fitting into the ‘genre’ of abstract comics. If anything, these post-comics 
extrapolate the artistic potential of ‘the ninth art’ towards new objects and 
practices: one can call them transmedial, interdisciplinary, meta-medial... 
depending on what is being stressed.” (CONARD, 2020, p.09)

17 . “tactics of erasure and retraction, techniques of collage and 
détournement, of citing, (hysterical) montage (...) and joyfully jamming - 
or even saturating - the prevailing codes”. (CONARD, 2020, p.11)

18 . “Post-comics often intensify or deterritorialize comics practices, 
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methods and reflexes within a post-media artworld in an attempt to 
generate new autonomies: hence their recurrent problems concerning 
context and situation.” (CONARD, 2020, p.09)

19 . “The reader will notice that the stress is put on the makers: all 
artists involved deploy an oeuvre that can’t be resumed to graphic novels 
alone. At the same time, all share a background that is explicitly linked 
to comics, bande dessinée and illustration. We hope that the neologism 
‘post-comics’ might help tease out the singularities of the discussed works 
while emphasizing their critical contribution to comics and related fields, 
ranging from the graphic novel to installation art.” (CONARD, 2020, p.10)
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Fig.1: “Este não é um lugar 
seguro“, 2019. Capa e páginas.
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1 - ESTE NÃO É UM LUGAR SEGURO
“the abstract draws artists towards itself as a semi-

autonomous zone just out of reach. “
(Liam Gillick).

“Como se chega ao extremo?
Vivendo.

Sal demais, nenhum sal.
Um dia após muitos outros dias. É longo o caminho.

Chão acidentado,
desprezo,

declives
quedas.

A descida até o lugar onde somos capazes de tudo é, por 
vezes, um desmoronamento lento misturado à banalidade 

dos dias.
Ou abrupta avalanche.”

(Carla Madeira)

1.1 – A URGÊNCIA E O DESCANSO

“Este não é um lugar seguro” foi produzida, graficamente,  em 
junho e agosto de 2019, pensada editorialmente entre setembro e 
outubro e impressa em novembro do mesmo ano. Ainda que vários 
dos seus elementos estivessem rondando minha cabeça, em alguns 
esboços que buscavam explorar as linhas verticais e as imagens 
abstratas em uma HQ longa, a sua produção teve como impulso a 
feira Des.Gráfica, do MIS (Museu da Imagem e do Som) e seu edital de 
publicação. O senso de urgência para conseguir enviar a edição para 
a seleção (que deveria estar completa em versão digital) acabou 
impressa na obra, pois o curto espaço de tempo exigiu que eu não 
me apegasse às indecisões e confiasse na intuição após estar bem 
decidida quanto à lógica interna do trabalho. 

Em agosto enviei o trabalho e em setembro o resultado saiu e 
o trabalho não havia sido selecionado. O que por um lado resulta em 
frustração, mas em outro, deu espaço para dar continuidade a uma 
inquietação que se mantinha desde a finalização dessa primeira 
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versão do trabalho: o formato da publicação deveria mesmo ser o 
livro tradicional (como previa o edital)? A ideia que gravitava em 
torno desse trabalho era a da potência infinita das formas visuais 
em oposição à insegurança que essa mesma infinidade gera. Ao 
enfrentar esse amplo vazio há um sem-fim de resultados possíveis 
que, nesse trabalho, eu havia desdobrado em oito recomeços 
possíveis (8, que faz também um jogo com o infinito), mas isso estava 
de alguma forma presente no trabalho? O livro tradicional operava 
um percurso de início ao fim que não somava muito ao conceito 
central. Entre agosto e outubro esse problema foi se amadurecendo 
enquanto eu esboçava versões em pôsteres, cartões, sanfonado, 
dobráveis. Foi em uma das viagens de Londrina (onde moro) a UFG-
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Goiânia (onde desenvolvi essa tese e as disciplinas), que, entre uma 
espera e outra das baldeações e conexões, resolvi o formato híbrido 
que possibilitou a “Este não é um lugar seguro” o aspecto cíclico e 
que ligou a materialidade do objeto ao conceito geral que vinha 
sendo trabalhado. 

A edição final dessa obra (Fig.2) tem formato híbrido de 
sanfonado – impresso em gráfica, com papel offset 250g – e canoa 
– com miolo impresso em impressora laser pessoal, com papel polém 
bold 90g. Sua montagem e encadernação passa por duas etapas: 
a primeira consiste em refilar todos os miolos, processo feito por 
mim, e o segundo é a costura – nove por edição – realizada por uma 
costureira. “Este não é um lugar seguro” foi lançada em novembro de 

Fig.2: “Este não é um lugar seguro“, 
2019. 
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2019 na própria feira Des.Gráfica e teve também um lançamento no 
Sesc Cadeião Cultura de Londrina em fevereiro de 2020, quando se 
desdobrou também em exposição. 

1.2 - PRIMEIRAS LINHAS: IMAGENS-AMBIÊNCIA

Esse é um trabalho que mescla ideias e formas que me 
perseguiam já há alguns anos, inquietações levantadas pelas 
disciplinas cursadas no programa de Arte e Cultura Visual em 
2018 e 2019, e a urgência injetada pelo edital referido. Há uma 
retroalimentação entre a prática, o instinto e o pensamento 
que  constrói uma lógica interna ao trabalho poético, o que me 
leva a diferentes formas e nesse percurso eu vinha anotando 
possibilidades para obras não-narrativas e não-figurativas, 
buscando diálogo com trabalhos precedentes e de outros 
autores. 

Desenvolvi alguns esboços que envolviam os traços 
verticais justapostos que permitem uma tensão entre bi e 
tridimensional e uma impressão de movimento que por si só 
carregam uma visualidade que me interessa na fragmentação 
da página de HQ – já vinha explorando esse elemento 
esporadicamente desde 2009, em “Vele a Vida” (Fig.3), e 
relacionado à abstração em 2012, em “Preto no preto, branco 
no branco”. Essa forma de trabalhar as linhas tem origem 
em referências musicais que influenciam diretamente meu 
trabalho. Busco com elas criar uma ambiência visual fluida, 
instável que estimule um porvir muito ligado à música 
experimental, post-rock e ao drone1, em trabalhos de músicos 
e bandas como “Godspeed You! Black Emperor”, “Glenn Branca”, 
“Sunn O)))” e “Boris”. 
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Fig.3: “Vele a vida“, 2009.
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Fig.4:   Out-of-round, 1999. 
Richard Serra.
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Mais especificamente, o trabalho “Monoliths & Dimensions”, 
de 2009, da banda estadunidense “Sunn O)))” que em suas quatro 
longas faixas cria camadas espessas de guitarras e contrabaixos 
distorcidos; camadas que são amplificadas por melodias ruidosas 
de sopros, vozes e sintetizadores, constituindo uma verdadeira 
parede sonora que muito lentamente se movimenta, em uma 
sonoridade densa, lamacenta. A capa do álbum citado amplia ainda 
mais essa experiência: “Out-of-round X” (Fig.4), de Richard Serra, 
uma imagem que carrega a mesma densidade explorada pela 
matéria – sonora e, aqui, plástica. Serra afirma que “é função da 
arte, em particular, tornar acessíveis modos não vistos de se ver.” 
(2014, p.239). Comecei a trabalhar com as linhas buscando uma 
construção que fizesse paralelo a essas obras, ao mesmo tempo 
densa e que indicasse movimento, um lento e constante suspense 
e venho experimentando maneiras de desdobrá-las em histórias em 
quadrinhos.

Comecei o trabalho prático desenhando com caneta nanquim 
os ambientes. Sem roteiro, nem projeto detalhado, as ideias soltas 
tomam corpo durante o fazer, o que tinha de pressuposto era criar 
a partir das imagens de linhas sinuosas justapostas uma noção de 
movimento. Após alguns esboços e tentativas, criei uma página 
com doze quadros regulares, todos preenchidos com linhas. A 
irregularidade das linhas feitas sem instrumento de precisão gera 
a possibilidade de variações, ora calculadas, ora acidentais, que 
vão obrigar as próximas linhas a se curvarem mais ou menos. É um 
processo que soa mecânico, mas se torna muito intuitivo e dialógico, 
cada erro, cada ondulação ou vacilo da linha, cria o caminho para o 
próximo ato, a mão e suas falhas guiam o fazer.

Ao terminar a primeira página (Fig.5), eu tinha infinitas 
possibilidades de desenvolvimento, poderia seguir por diversos 
caminhos, as linhas que havia feito na primeira página poderiam se 
repetir pelas próximas com suas pequenas mutações e movimentos; 
poderiam se abrir ou fechar para explorar mais intensamente a 
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Fig.5: Primeira página 
de “Este não é um lugar 

seguro“, 2019. 

Fig.6: Páginas abstratas 
de “Preto no preto, Branco 

no branco“, 2012. 
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noção de movimento – como já havia esboçado em 2012 (Fig.6). Em 
um determinado momento, um pouco para evitar o grande cinza que o 
conjunto poderia se tornar, resolvi que as linhas poderiam deixar a frente 
e se tornar a base. Seriam a ambientação para outras intervenções. 
Nesse campo fluído, instável, eu interviria, pensando exatamente na 
noção de “infinitas possibilidades de desenvolvimento”. Dessa neblina, 
eu tentaria desvelar alguns vultos. Assim, determinei que a HQ seria 
um retrabalhar das possibilidades de inserção nesse ambiente inicial, 
retrabalhar as possibilidades quadrinhísticas, ora destacando esse 
aspecto sequencial, ora subvertendo-o para uma noção da página como 
unidade. Como fisicamente o trabalho precisa de um limite, optei por 
criar oito “refazimentos” de oito páginas cada. A primeira página mantém 
sempre a mesma base – os doze quadros com linhas verticais – e a partir 
da segunda página inserções, ruídos e modificações são trabalhados 
até a oitava página. 

A lógica final do objeto acaba relacionando “Este não é um lugar 
seguro” com outras produções, a principal delas é a vanguarda brasileira 
do Poema/processo. Além de sua proximidade com os elementos 
gráficos dos quadrinhos (quadros, balões, onomatopeias, linhas 
cinéticas, entre outros), há nessa vanguarda uma proposição pela série 
e pela versão. 

O processo ocorre em vários níveis, abrangendo, entre 
outras coisas, as transformações físicas dos objetos, no 
suceder do tempo de leitura do espectador/participante. 
O conjunto de atos que se experimenta, e a série de 
fenômenos que se dão ao manipular os poemas, implicam 
que se tenha uma visão de toda uma realidade em processo. 
(NÓBREGA, 2017, p.13)

Assim como no Poema/processo, a lógica desse livro é a de um 
processo aberto, que permite os desdobramentos que aparecem no 
livro, mas também muitos outros – algo que de fato aconteceu quando 
a HQ se desdobrou em exposição, da qual falarei mais à frente. A partir 
desse ponto o projeto se tornou um exercício muito livre de buscar 
formas diferentes de intervir nos ambientes iniciais. 
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1.3 - OS PONTOS

Apresento aqui rapidamente cada um dos desdobramentos 
do livro, dando destaque para o conceito operatório que guiou cada 
um. Cada conjunto que apresento a seguir tem nove imagens, pois 
além de agrupar as oito páginas que formam cada um dos conjuntos, 
também incluí a marca/número de abertura (Fig.7) que acompanha 
cada conjunto no livro – nessa página encontra-se a marca do 
conjunto e uma imagem que busca sintetizar a operação realizada. 

Chamo esses conjuntos de pontos por ser como eu os 
nomeio e numero, com círculos, evitando ao máximo informações 
verbais. Ao mesmo tempo em que são pontos, também acabam se 
relacionando à lua, já que utilizei uma imagem da lua crescente para 
marcar o conjunto inicial, ainda sem intervenções nas ambiências 
visuais – nesse sentido, o livro é formado por uma lua crescente, 
lugar de planejamento, e oito luas cheias, lugar de abundância e 
concretização. 

   A abertura do livro apresenta o conjunto de oito páginas 
de as ambientações visuais (Fig.8). Nessas páginas o trabalho de 
linhas foi feito à mão, com pequenas variações perceptíveis entre 
os quadros e as páginas. Essas páginas são a base para o que virá e 
foram xerocadas para possibilitar as intervenções.

O primeiro ponto trabalha o rastro horizontal atravessando o 
prolongamento de linhas (Fig.9). Três manchas (1º, 5º e 9º quadros) 
de tamanhos diferentes (feitas com nanquim e pincel) aumentam 
página a página, o que também pode ser compreendido como uma 
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Fig.7: “Este não é um lugar 
seguro“, 2019. Detalhe do 

início de capítulos.

Fig.8: Ponto 0: conjunto de 
abertura  de “Este não é um 
lugar seguro“.
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Fig.9: Ponto 1: conjunto 
de “Este não é um lugar 

seguro”.

Fig.10: Ponto 2: conjunto 
de “Este não é um lugar 
seguro”.

Fig.11: Ponto 3: conjunto 
de “Este não é um lugar 

seguro”.



17

só mancha que se desloca quadro a quadro. A marca do gesto criador 
como primeira intervenção nas ambiências. Utilizei a mesma imagem 
e xeroquei a cada etapa para ter cada página como registro dessa 
ação.  

O segundo (Fig.10) se dá pela sobreposição da página inicial 
sobre ela mesma. Trabalhada a partir do xerox, foi somada uma 
sobreposição a cada página até que no final consegui uma superfície 
muito escura, mas não uniforme que destaca a materialidade da 
página e do movimento repetitivo que acaba por retirar a nitidez do 
objeto inicial, transformando-o em uma quase outra forma, entre 
o ruído e o a cobertura completa, entre a falha e o apagamento do 
objeto. Se as ambiências visuais têm como paralelo as paredes 
sonoras do drone , esse ponto mostra um adensamento dessa 
parede que vai se tornando tão enlamaçado que chega a flertar com 
o ruído branco.

No terceiro ponto (Fig.11) optei por um desdobramento do 
ambiente base, tomo as linhas como elemento principal e trabalho 
com seus deslocamentos a cada quadro com desenho em nanquim. 
É o único conjunto em que retrabalho as linhas/base diretamente 
com nanquim e não com xerox, isso para fazer surgir as formas por 
detrás das linhas e não apenas por cima delas. Provavelmente um 
dos desdobramentos que mais se liga ao que vem sendo feito nos 
quadrinhos abstratos – ainda que todo esse trabalho se relacione 
diretamente com essa tendência, já que não apresenta figuração, 
nem estrutura narrativa – busquei um trabalho intuitivo de linhas, 
orgânico e de diálogo entre as formas. Para se somar a esse 
movimento das linhas, assim como da sensação de aproximar e 
distanciar-se, busquei uma noção de simetria negativo-positivo, 
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Fig.12: Ponto 4: conjunto 
de “Este não é um lugar 

seguro”.

Fig.13: Ponto 5: conjunto de “Este 
não é um lugar seguro”.

Fig.14: “Palavras, palavras...”, 
2017. Antonio Muntadas. 

Montagem a partir das imagens 
da obra. 
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que pode ser vista entre as seis páginas intermediárias do capítulo.

O ponto quatro (Fig.12) também foi criado apenas com trabalho 
de xerox. A ideia de progressão se dá pela sobreposição de duas 
faixas de três quadros sobre a página base, essas faixas “descem” a 
cada página, terminando em uma oitava página idêntica à primeira. 
Aqui destaca-se o movimento tabular, numa leitura da página como 
um todo e não necessariamente apenas o movimento dentro do 
quadro, percebido na relação entre um quadro e outro.

O ponto cinco (Fig.13) é mais um dos pontos construídos com 
interferência em xerox. Aqui o ruído fala a partir de outro processo 
de repetição e sobreposição. A partir da primeira página, uma ação 
parecida com a do segundo ponto foi feita, mas dessa vez a folha 
foi girada pouco a pouco a cada xerox, gerando um efeito de ruído e 
movimento que soterra quase completamente a fragmentação dos 
quadros na página. Um paralelo com essa ação do ruído como algo 
que modifica e cria, ou destrói, pode ser visto, como exemplo, na obra 
“Palavras, palavras...” (Fig.14), 2017, de Antoni Muntadas. Uma obra 
que me influencia aqui pelo negativo, afastando-se do significado da 
obra de Muntada e me atendo ao aspecto do ruído gerador.

No caso do artista catalão-estadunidense, há um 
posicionamento claro de coisas que se perdem e se constroem a partir 
de um ruído (que parece ser de comunicação): “responsabilidade”, 
“objetividade”, “debate”, “democracia” e “ideologia” parecem se 
perder, somem em meio à repetição ruidosa, enquanto do ruído 
surgem “política”, “opinião”, “medo”, “demagogia” e “fake news”. 
“Palavras, palavras...” é simbólica do nosso momento e me inspira em 
sua ação plástica a gerar um ruído que transforma.
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Fig.15: Ponto 6: conjunto 
de “Este não é um lugar 

seguro”.

Fig.16: Ponto 7: conjunto 
de “Este não é um lugar 

seguro”.

Fig.17: “Código”, 1973. 
Algusto de Campos.
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No sexto ponto (Fig.15) foi criada uma repetição lógica de 
retirada os quadros, retirando dois quadros por página. Primeiro 
foram os quadros 1 e 6 (na segunda página), depois saltos de 2 e 4 
quadros (então foram retirados os quadros 4 e 11; 2 e 9; 7 e 12 e assim 
sucessivamente), até que, após todos os quadros retirados (vazio 
na sétima página) a lógica de retirada retorna ao quadro 1, que já 
havia sido apagado e agora volta a ser visto na oitava página como 
um eterno retorno.

Se o sexto ponto mostrou uma ideia de eterno retorno, o sétimo 
(Fig.16) é carregado da ideia de soma, registro e sistema de linguagem 
enquanto jogo a se desvendar. Numa brincadeira com o jogo espacial 
das palavras e a leitura linear dos quadrinhos, trabalhei na segunda 
página algumas palavras num poema que se liga ao fazer dessa HQ: 
“Corro a linha / risco alinhado / ao acaso aliado / lado a lado”.

Essa construção joga com a Poesia visual e a forma como 
ela propõem que a linguagem seja desvendada, como ocorre por 
exemplo na obra “Código” (Fig.17), 1973, de Augusto de Campos, em 
que a palavra-título é escrita de maneira sobreposta, transformando 
o código em ideograma, um símbolo a partir da desconstrução da 
linguagem. 

Eu queria jogar visual e sequencialmente com esse “decifrar” 
da linguagem, mas pensando na linguagem visual dos quadrinhos; 
cobri as palavras na terceira página e repeti em ação o que o poema 
propõe, ou seja: corri a linha e risquei alinhado às linhas anteriores, 
lado a lado. Essa ação se dá de maneira progressiva: xeroco a terceira 
página, base para todo as outras, e somo arranjos de linhas verticais 
(linha-risco) a cada quadro. No primeiro quadro da quarta página, 
somo dois riscos; no terceiro três, e assim sucessivamente até o 
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Fig.18: Ponto 8: conjunto 
de “Este não é um lugar 

seguro”.

Fig.19: “Cascão”, 2017. Ilan 
Manouach. 
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último quadro da oitava página em um arranjo que contém 61 riscos. 
São muitos os riscos no processo de criação.

O oitavo ponto (Fig.18) lida com o apagamento, uma prática 
encontrada em diferentes momentos da história da arte e dos 
quadrinhos e tem como uma grande referência o “De Kooning 
Apagado”, 1953, de Robert Rauschenberg. Nos quadrinhos, Ilan 
Manouach, em 2017, produziu “Cascão”(Fig.19), em um trabalho 
feito a partir do “branqueamento” (Whitewashing) com alvejante 
nas páginas de uma revista do Cascão, da Turma da Mônica. É 
uma referência ao branqueamento típico de muitas produções 
cinematográficas e quadrinhística. Fazer o processo de apagar a 
imagem do xerox com pano e água acaba destacando o vestígio 
tanto quanto o apagamento. Sempre sobra algo do que havia sido 
construído, sempre resta algo. 

1.3.1 – Restrição como proposição criativa

“Este não é um lugar seguro” é um grande exercício de 
liberdade impulsionado por uma lógica restritiva – estratégia essa 
típica da Oubapo – aqui a história em quadrinhos abstrata ganha 
espaço amplo para o puro gesto, as soluções variadas de ocupação 
da superfície da página. É um objeto que dialoga com uma postura de 
encontro e enfrentamento com o abstrato, como aponta Lian Gillick:

Enfrentar a tarefa de produzir algo concreto por meio 
de um processo de abstração não reproduz a abstração 
nem nos fornece algo verdadeiramente autônomo. 
Ele produz uma falta e aponta para outros processos 
potencialmente infinitos de abstração. É essa infinidade 
potencial – que permanece produtiva enquanto se 
reproduz – que é a chave para a atração da arte abstrata. 
(GILLICK, Abstract, 2013, p.212. Trad. nossa)2.
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E é essa “infinidade potencial” que exploro nessa história em 
quadrinhos que transita entre o zine de arte, o livro de artista e a 
abstração nos quadrinhos. A restrição obriga à procura de soluções 
inventivas, intuitivas e deslocamentos de referências. De modo 
geral, talvez a maior dificuldade do improviso consista “em lidar com 
seu aspecto desorganizado e indefinido” (BECCARI & BEDORE, 2019, 
303), que só pode ser superado estando de corpo presente. Essa 
postura atenta ao fazer, aos deslocamentos e tudo o que gravita em 
torno das entradas da criação, esse estar presente é “um predicado 
decisivo daquilo que denominamos vivência estética” (BECCARI 
& BEDORE, 2019, 303).  Entendo que a produção da “Este não é um 
lugar seguro”, assim como o trabalho geral dessa investigação 
poética, tenha atravessado essa vivência. 

Trata-se de perceber com clareza o que está 
acontecendo ao redor, o que está acontecendo conosco, 
o que estamos fazendo, como estamos fazendo e qual o 
efeito que isso tem. Mais do que isso, o “estar presente” 
reside na passagem entre perceber e reagir ao que é 
percebido. Significa, nos termos do filósofo Clemént 
Rosset (1989, p. 183), que o improviso é a arte de 
discernir encontros ao acaso. [...] o que é chamado ora 
talento, ora gênio, ora potência criativa ou capacidade 
produtiva, não significa uma aptidão em transcender o 
acaso em criações que escapariam ao acaso, mas uma 
arte (originalmente sofística) de discernir, no acaso dos 
encontros, aqueles que dentre eles são mais agradáveis: 
arte, não de “criação”, mas de antecipação (prever, 
por experiência e delicadeza, os bons encontros) e 
de retenção (saber “reter” sua obra num desses bons 
encontros, o que significa que se pode apreender no voo 
o momento oportuno). (BECCARI & BEDORE, 2019, 303)

Assim, a restrição – trabalho abstrato de intervenção sobre 
oito páginas já impostas – levou esse trabalho a explorar a força da 
repetição do fazer, de reinícios em criação de séries, de uma maneira 
que se aproxima da música de improviso, mas sob uma base vem do 
post-rock e do drone, ou seja, um improviso que tem como ponto de 
partida ambiências e sensações e não significado claro. 
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1.4 - AMPLIANDO A LOCALIZAÇÃO: DESDOBRAMENTOS EXPOSITIVOS 

Todo o processo de produção da “Este não é um lugar seguro” 
foi realizado a partir da linguagem dos quadrinhos, embora durante 
sua produção, seja em referências ou em ferramentas e materiais, 
outros contextos aparecessem. Junto das páginas que fazem parte 
da HQ alguns outros desenhos e esboços de ideia mais ligados 
ao espaço expositivo foram realizados. Essa premissa do reinício 
para um mesmo problema prático-poético pode ser levada para as 
mais diversas linguagens. Foi, então, que surgiu a possibilidade de 
lançamento da HQ no Sesc-Cadeião Cultural, em Londrina, e me 
propuseram a realização de uma exposição (Fig.20) – impulsionada 
por uma conversa entre minha companheira e editora do selo Risco 
impresso, Vizette Seidel, e uma coordenadora do Sesc. Inicialmente 
exporia os originais, mas achei que seria uma boa oportunidade 
de explorar mais a abertura deixada pelo processo que acabou 
cruzando alguns aspectos dos quadrinhos abstratos, conceituais e 
do pós-quadrinhos. Uma HQ expandida. 

Semelhante às publicações de artistas, os pós-
quadrinhos questionam os limites do que é um 
quadrinho, um livro ilustrado, uma narrativa visual e 
assim por diante. Os pós-quadrinhos também vêm como 
exposições, instalações, performances ou projetos 
participativos. Além disso, eles não são apenas uma 
atividade complementar dos criadores de quadrinhos 
nem são apenas objetos expandidos feitos para comentar 
sobre o meio de referência ou ponto de partida, embora 
também se entreguem a algum comentário reflexivo 
sobre os quadrinhos.  (CONARD, 2020, p.12. Trad. nossa)3
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Fig.20: Cartaz da 
exposição “Este não é um 
lugar seguro”, 2020.

Fig. 21: Registro da 
exposição “Este não é um 

lugar seguro”, 2020.
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Em relação ao contexto e situação, a exposição tem sua 
origem ligada ao lançamento de um livro que, embora ocupe 
também um espaço enquanto arte zine ou publicação de artista, 
é uma HQ, explora essa linguagem; é essa a situação que ajuda 
a olhar para tudo na exposição sob o prisma dessa linguagem, 
buscando nela as relações e afastamentos. A exposição foi 
pensada em três partes: a primeira era a HQ exposta (Fig.21), 
como  objeto a ser manuseado pelo público.

A segunda consistia em desenhos de grande formato 
(Fig.22) – 90x70cm aproximadamente –, feitos com nanquim 
e caneta Posca, em que eu busquei repetir a lógica da HQ, mas 
resumidas em um único plano. De alguma forma também podem 
ser encarados como HQs de uma só página – ou “quadrinhos 
de galeria”, como propõe Isabelinho (2011, s/p) – cada qual com 
quatro quadros a serem modulados de diferentes maneiras em 
suas linhas verticais e manchas. Na realização dessa série (em 
processo contínuo), convidei uma artista visual e quadrinhista, 
Isabella Maria, para desenvolver algumas das páginas, reforçando 
a ideia de que a mesma base pode ser reiniciada e retrabalhada 
infinitamente. Dos cinco desenhos expostos, dois foram 
realizados pela Isabella e três por mim. Essa mesma proposta 
estava planejada para uma oficina na mesma instituição, mas 
essa foi desmarcada por conta do avanço da pandemia.  

Na terceira parte foi desenvolvida uma instalação com 
tecidos, carvão e sons (Fig.23). A instalação recebeu o nome de 
“Nascedouro” e nela foi materializada a metáfora do espaço do 
possível, em um lado um “ninho” de tecido branco preenchido de 
matéria (carvão) em suas aberturas e frestas; e no lado oposto 
do ninho outros tecidos (pretos) saem e chegam ao teto da 
galeria, com a ajuda de Terezas (cordas improvisadas que são 
utilizada para fugas). Uma obra de referência aqui é a “Tereza” 
(Fig.24) de Tunga e Arnaldo Antunes. Ainda que eu tenha 
lembrado dessa obra e a partir dela decidido usar a Tereza para 
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Fig. 22: Série de desenhos 
e detalhes da exposição 
“Este não é um lugar 
seguro”, 2020.
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Fig. 23: Instalação 
“Nascedouro”, na 

exposição “Este não é 
um lugar seguro”, 2020
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resolver o ambiente criado com os tecidos na minha instalação, 
indicando essa fuga que na arte se faz pela matéria – seja uma 
fuga alienada ou crítica –, apenas depois é que me lembrei – ou 
fui lembrado nas pesquisas e vídeos que reencontrei sobre a 
obra de Tunga e Arnaldo – que a instalação/performance da dupla 
também trabalhava com som, um som tétrico e cíclico, alguns 
paralelos com o que desenvolvi aqui. 

O trabalho sonoro que completa “Nascedouro” é composto 
pelo som da linha, do riscar capitado no ateliê, é apresentado em 
um movimento contínuo a que se somam modulações seguindo 
as oito variações da HQ. Essas camadas se repetem com algumas 
alterações de plug-ins e edição, criando uma parede sonora 
ruidosa e em constante, porém contido, movimento. A opção 
por essa escolha se deu pela força que eu via na criação de uma 
ambiência que remete diretamente ao que eu buscava visualmente 
para a publicação ao mesmo tempo em que me permitia fazê-lo a 
partir do som do próprio ato de fazer. A captação sonora se deu 
após o término do trabalho na publicação, utilizando os mesmos 
materiais e o mesmo espaço utilizados no processo todo. 

Fig.24: “Tereza”, 
1998. Tunga 

e Arnaldo 
Antunes. 
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Com a exposição “Este não é um lugar seguro”, não busquei 
emular uma HQ fora do seu espaço, mas sim, traduzir o conceito 
gerador da HQ para o espaço expositivo, um pensamento 
quadrinhístico, que na montagem manuseia a matéria e cria 
sensações a partir do contato, mantendo e alterando conceitos 
operatórios que me interessam na produção das HQs em 
diálogo com outras linguagens. Uma busca de deixar florescer 
as possibilidades que a HQ apontava, mas agora em um campo 
expandido.

Fig.25: Detalhe da 
tereza em “Nascedouro”, 
instalação da exposição 

“Este não é um lugar 
seguro”, 2020. 



33



34

NOTAS

1 . “A música do drone é definida como um ramo do minimalismo 
que enfatiza o uso de tons sustentados, ‘clusters’ ou notas repetidas.”, é 
uma tendência de músicas longas, pautadas em densas paredes sonoras 
ruidosas. O “Drone é um dos estilos musicais experimentais mais radicais, 
que se caracteriza pela extrema redução dos parâmetros musicais. 
(NATALEVIČIUS, 2013, p.79. Trad. nossa). Trechos no original: “Drone music 
is defined as a branch of minimalism that emphasizes the use of sustained 
tones, cluster, or repeated notes. (...) Drone is one of the most radical 
experimental music styles, which is characterized by extreme reduction of 
musical parameters.” (NATALEVIČIUS, 2013, p.79)

2 . “Tackling the job of producing something concrete through a 
process of abstraction neither reproduces abstraction nor does it provide 
us with anything truly autonomous.  It produces a lack and points towards 
further potentially endless processes of abstraction. It is this potential 
endlessness - that remains productive while reproducing itself - that the 
key to the lure of abstract art.” (Gillick, Abstract, 2013, p.212) 

3 . “Akin to artist’s publications, post-comics question the boundaries 
of what is a comic, an illustrated book, a piece of visual storytelling and so 
forth. Post-comics also come as expositions, installations, performances 
or participative designs. Moreover, they are not solely a complementary 
activity of comics makers nor are they merely expanded objects made to 
comment upon the medium of reference or point of departure, even though 
they also indulge in some reflexive commentary on comics.” (CONARD, 
2020, p.12)
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Fig.1: Quadrinhos e 
livros teóricos sobre 
quadrinhos abstratos 
e abstração nos 
quadrinhos.



5

1 - E DAÍ? 
“Falarei sobre imagens e calamidade. Em parte porque me 

surpreendem a pobreza e a morte lenta do planeta”
(Simon Schama)

1.1 – CADEIRAS E SEDIMENTOS

Logo no início do processo de investigação, ainda durante 
as primeiras disciplinas que cursava no PPGACV da FAV/UFG,  em 
2018, eu me indagava sobre quais caminhos seguir, sobre como 
começar e sobre o que era essa abstração que tanto me instigava 
ao fazer. Como ainda não deixa de ser recorrente em apresentações 
ou conversas informais em eventos acadêmicos sobre quadrinhos, 
ora ou outra parece escapar a pergunta: “mas existem quadrinhos 
abstratos?”. Em consequência eu me perguntava: devo tentar provar 
que eles existem? A bem da verdade, esse caminho seria um grande 
empobrecimento da investigação. Afinal, cadeiras existem? O que 
posso dizer é que ali, disponíveis na nossa sala, existem objetos que 
usamos para sentar e são chamados de cadeira. Ou a pergunta toma 
um sentido metafísico, muito amplo, ou ela é apenas empobrecedora. 
Precisava deslocar a questão para um local problematizador. 

Voltando aos quadrinhos, ali, na minha estante encontro 
livros que fogem aos quadrinhos convencionais, chamados por seus 
autores e comentadores de quadrinhos abstratos. A discussão de 
suas implicações pode, e deve, estar aberta, mas sim, os quadrinhos 
abstratos são possíveis, eles existem (Fig.1). Ainda assim, um dos 
primeiros trabalhos que me vieram à cabeça foi o de criar uma 
HQ com quadros pretos do início ao fim. Seria possível pensar em 
diálogos com trabalhos suprematistas de Malevich (Fig.2), entre 
outros, mas o desdobramento de ideias que me levou até aquele 
ponto só me mostrava um trabalho que se dedicava a “provar” aquela 
pergunta inicial. Muito pouco produtivo. Um decalque da busca 
modernista do grau zero, busca de um recomeço que no contexto 
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Fig.2: “Black Square”, 1915. 
Kazimir Malevich.
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suprematista rompia territórios endurecidos e criava novas linhas de 
fuga, mas hoje, nessa ideia, pouco faria para além de uma repetição, 
afinal estaria ali reduzido a uma função, provar o que já está provado. 
Em processos criativos a intenção me parece de grande importância, 
podendo estimular ou desmoronar uma proposta. 

 Ressalto também que ali compreendi a afirmação de Kastrup, 
Passos e Escóssia, de que na pesquisa cartográfica colocamos em 
prática uma investigação em que “a precisão não é tomada como 
exatidão, mas como compromisso e interesse” (2009, p.11), uma vez 
que os parâmetros têm muito a ver com nossa própria busca. Essas 
relações me ajudaram a compreender que eu buscava encontrar 
as potências da abstração nos quadrinhos, enquanto linha de fuga 
em relação a HQ já organizada, com suas funções determinadas e 
assentadas. Um processo de busca de estranhamento da linguagem, 
do gesto, da imagem que transborda quando se põe em diálogo, da 
construção enquanto ato poético em si, criador de novas conjunções 
e novos mundos. 

1.2 – COLAPSO COMO INSTAURAÇÃO

Essas inquietações iniciais levaram a um mergulho sobre a 
pesquisa em arte, a cartografia e os processos criativos em geral. 
A leitura foi acompanhada de alguns esboços, buscando um ou 
outro caminho, outros trabalhos se formaram – quando comecei a 
trabalhar em “E daí?”, os trabalhos “Este não é um lugar seguro” e 
“Mínimos detalhes” já estavam prontos – e a pandemia de Covid-19 
já havia se tornado uma realidade. Até então, a ideia de produzir 
uma HQ “suprematista” com quadros pretos havia sido totalmente 
abandonada, mas a seguir esse projeto ganharia outros contornos 
possíveis. 

No dia 28 de abril de  2020, o Brasil atingia o número assustador 
de 5083 mortos pela pandemia – hoje, enquanto escrevo essas 
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Fig.3: Desenhos da “E 
daí?”, 2020.

Fig.4: Covas abertas em 
São Paulo, 2020.
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palavras, já atingimos o impensável número de 628 mil mortos. Ao 
mesmo tempo em que se veiculava a tristeza por ultrapassar 5000 
vidas perdidas, também circulava o vídeo absurdo de um presidente 
da república desdenhando essas mesmas vidas, e das próximas que 
viriam a ser perdidas. Perguntado sobre esse número, jair dispara 
irônico: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, 
mas não faço milagre”1 . A fala é acompanhada de uma expressão de 
indiferença por parte do presidente e risadas de seus “seguidores”. 
Como alguém consegue agir de maneira tão abissal ao ver tamanha 
catástrofe em seu país? Sem possibilidade alguma de verbalizar 
algo diante dessa situação, apenas comecei a marcar o papel com 
carvão. “Momentos históricos como esse deveriam ser envoltos pela 
intensidade do silêncio. E fica a questão se é um tipo de escapismo, 
uma fuga do problema, ou se é a única resposta possível.” (SCHAMA, 
2010, p.151). Considero que as três hipóteses se misturam, pois ao 
mesmo tempo em que desenhar algo sobre tal situação me ajudou a 
fugir da angústia do momento, também me pareceu uma das poucas 
coisas possíveis de expressar sem ultrapassar o limite do que 
poderia me fazer mal. Há para mim um certo luto naquelas imagens.

Decidi fazer uma publicação que contivesse em si alguma 
forma de pensamento sobre as mortes e o descaso, dessas 
reflexões silenciosas por falta de palavras. Com carvão desenhei 
5083 marcas (Fig.3), quadros negros, variando em ritmo, acelerando 
e desacelerando a quantidade das marcas. Essa grade da página não 
apenas remete à linguagem dos quadrinhos, mas também à nova 
visualidade da morte que rondava o Brasil (Fig.4). As covas abertas 
às pressas, esperando as mortes anunciadas por meses foram 
deslocadas para a minha publicação. 

Na produção desse trabalho, lidar com tantas mortes torna-se 
um fazer pesado. Nesse sentido, continuar e trabalhar na publicação 
do material era assumi-lo como um material de protesto. Num país que 
escancara suas ações de necropolítica (MBEMBE, 2018), o trabalho de 
exposição simbólica da morte tem a função de luto, mas também de 
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Fig.5: “Série Trágica”, 1947. 
Flávio de Carvalho.
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indignação. “Essas atrocidades são para ser vistas, são, na verdade, 
organizadas como espetáculo.” (SCHAMA, 2010, p.152-153), é o que 
afirma Simon Schama sobre as atrocidades humanas, em específico 
às ações de tortura estadunidense no Iraque, descobertas através 
das fotos que passaram a circular, retiradas pelos próprios soldados 
torturadores. Fotos que expunham os corpos torturados, humilhados, 
nus e em posições de submissão. O que Schama argumenta é que em 
situações de violência expostas como espetáculos, banalizando o ato 
opressor, a resposta pela arte não reside em um grande significado e 
discurso construído, mas muitas vezes em pequenos deslocamentos 
ou paralelos, um tanto de silêncio ou de contemplação, seja da 
desgraça em si, ou de algo que a margeia.

Essa forma de fazer, de discurso a partir de paralelos e 
deslocamento é característico da arte contemporânea, assim como 
o registro de momentos traumáticos, como no conhecido trabalho 
de Flávio de Carvalho, “Série Trágica”, de 1947 (Fig.5), em que o artista 
faz nove desenhos dos últimos momentos de sua mãe. “E daí?” é um 
trabalho em que busco expor, mas também me despedir,  que atrela 
um contexto brasileiro, pondo em diálogo as suas novas visualidades 
– necrovisualidades –, com os discursos que escancaram o descaso 
com o outro, com a diferença, com a vida.  

1.3 – O OBJETO: HQ-TÚMULO E O EMBAÇAMENTO DAS FRONTEIRAS2

Ao terminar de desenhar os 5083 espaços, tive de resolver o 
trabalho de edição. Sem inicialmente pensar muito nas categorias 
em que ele se enquadraria ou não, busquei o que o material pedia 
para se potencializar. Um luto, um protesto silencioso, assim, queria 
a menor quantidade possível de informações visuais e verbais. Decidi 
pela capa preta, em papel Colorplus 120g, com um espaço negro 

2 - Esse subcapítulo se desdobrou no artigo “Zine objeto de artista: um percurso de 
criação quadrinhística entre fronteiras”, publicado no volume 14 do Dossiê Desenredos, 
em 2021. Disponível em:  https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/Desenredos_14.pdf
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Fig.6: “E daí?”, 2020.
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centralizado feito em estêncil com tinta spray preta e o título “E daí?” 
em estêncil com tinta spray branca. A folha da capa é dobrada (orelha 
quase do mesmo tamanho da capa), dando um aspecto mais rígido 
para o livro, ainda reforçado por folhas de guarda pretas, no mesmo 
papel da capa (Fig.6). Entendo que esses elementos dão um peso a 
mais para o pequeno livro – 10x14cm – numa sensação de pequena 
caixa: o próprio livro é a lápide.

Foi apenas ao terminá-lo que comecei a pensar o que ele era, 
onde se enquadraria ou não. Estava claro pelo meu impulso inicial 
que era uma história em quadrinhos, abstrata, conceitual, que não 
pode ser lida, mas sim, compreendida. Uma sobrevivência da ideia 
do início da investigação em um contexto que dava sentido para a 
forma. Assim como em “Este não é um lugar seguro” e em “Mínimos 
detalhes”, o objeto pulsava sentidos. Nesses casos o livro não é 
apenas um receptáculo de informações espaciais ou temporais, 
mas é o todo do objeto que faz a obra, seu interior; os desenhos das 
páginas, mas também sua estrutura. Sendo artesanal – impresso em 
impressora laser, com papel polém bold 90g, refilado e costurado 
(costura japonesa) artesanalmente –, múltiplo (tiragem de 150 
exemplares), entendo que ele se enquadra no espaço dos zines, mas 
que zine era esse? A forma de seu conteúdo me dizia algo, não era 
apenas o conteúdo de dentro dele, na forma da leitura tradicional 
sequencial dos quadrinhos, nem de página após página, como 
todo livro convencional; ele funciona como um todo presente. Ao 
entendê-lo, ele está lido. A partir desses elementos percebi que ele 
se enquadrava tanto no campo dos zines, em específico os Artezines 
(ANDRAUS, 2019), e HQ, quanto também no campo das publicações 
de artista. 

Para Paulo Silveira, muitas vezes se confundindo, o livro-objeto 
é anterior ao livro de artista, mas ainda assim, o primeiro está contido 
no segundo. O mesmo autor é quem me mostrou que “para a arte, o 
livro-objeto é uma solução inteiramente plástica ou uma solução 
gráfica funcionalizada plasticamente” (SILVEIRA, 2013, p.20).
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Fig.7: “E daí?”, 2020. 
Detalhes da montagem.
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O livro-objeto, e também o livro de artista, opera na 
plasticidade do próprio suporte. É o suporte que se torna  discurso 
ou presença. Edith Derdyk discorre sobre essa transformação do 
suporte: 

No livro “funcional”, o suporte é um container isento, 
ausente de si mesmo, cuja forma e materialidade 
estão ali para agarrar, fixar e preservar memórias 
ou estender, alongar projetar imaginários, 
diferentemente do livro de artista cujo suporte é, 
essencialmente, um espaço poético do “aqui do 
onde” e do “agora do quando”. Isso quer dizer que no 
livro de artista o “suporte” é a temporalidade que se 
atualiza a cada instante em que o livro é lido, visto, 
tocado, manuseado. E assim o tal “suporte” deixa de 
suportar depósitos gráficos para ser uma superfície 
extensiva, folhas “quase cinema”, um campo de 
aterrissagem para sinais transitivos, com alta 
voltagem poética. (DERDYK, 2013, p.12).

Essa “voltagem poética” não é exclusiva do livro de 
artista, mas é o que ele faz, produzindo com o objeto-livro essa 
temporalidade e espacialidade poesia em si mesmo, permitindo, 
por exemplo, um espaço em que o desenho, enquanto ato, seja 
o agente da ação, como propôs Anchieta Fernandes (2021).  É 
característico desse tipo e livro, e ainda assim, compreendo 
que o zine compartilhe também dessa característica como 
possibilidade.

Ulisses Carrión me conta sobre uma nova arte de 
fazer livros; escrito nos anos 70, seu texto não define uma 
nomenclatura, mas já aponta para o valor do objeto livro na arte. 
Para ele “todo livro da nova arte busca a brancura absoluta, 
do mesmo modo que todo poema busca o silêncio” (CARRIÓN, 
2011, p.45), e nessa busca do “livro em branco”, ou seja, do livro 
por ele mesmo, Carrión mostrou uma das possibilidades de ler 
o próprio objeto que eu acabava de construir: “para entender e 
apreciar um livro da velha arte é necessário lê-lo completamente. 
Na nova arte você não precisa ler o livro inteiro. A leitura pode 
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parar no momento em que se compreende a estrutura total do livro” 
(CARRIÓN, 2011, p.65). A clareza com que essa proposta de Carrión 
parecia se conectar com “E daí?” reforçou minha compreensão de 
que ele era um “novo livro”, um livro-objeto ou livro de artista – assim 
como outros trabalhos dessa investigação, construindo territórios 
que atravessam o citado campo das publicações de artista, dos 
zines e das HQs. 

1.3.1 – Quadrinho-objeto e seus múltiplos sentidos

A relação dos quadrinhos com os livros de artista vem se 
intensificando desde a virada para esse novo milênio, em que 
também aumentaram as relações dos quadrinhos com as artes 
contemporâneas em geral. Em 2013, ocorreu a mostra “From Bande 
Dessinée to Artist’s Book: Testing the Limits of Franco-Belgian 
Comics”, no Center for Book Arts, Nova Iorque. Como o próprio 
nome denuncia, essa exposição explorou a aproximação entre os 
quadrinhos e a publicação de artista. A pesquisadora e curadora da 
mostra, Catherine Labio, aponta para as fronteiras cada vez mais 
diluídas em uma relação de mão dupla: 

essa testagem dos limites pôs em movimento uma 
hibridização deliberada, uma indefinição da distinção 
entre histórias em quadrinhos e livros de artista que 
revelou as possibilidades de mudança de configuração, de 
ambas as formas de arte (LABIO, 2013, p.28. Trad. nossa)2.  

Ela toma como ponto de partida a falta de atenção dada ao objeto dos 
quadrinhos. Fixados nos elementos bidimensionais, muitos autores 
e críticos deixam passar a riqueza da tridimensionalidade dos 
quadrinhos, que está presente nos experimentos mais ousados, 
mas também nos formatos padrões (LABIO, 2017). Há nessas 
escolhas um valor, uma ideologia. 

Atendo-se a essa questão, Labio vê uma série de publicações 



17

que confundem esses campos, várias delas concentradas, por 
exemplo, na editora Franco-belga FRMK, ao proporem trabalhar 
as HQs em um cruzamento com a gravura inicialmente e, assim, 
explorar em diferentes trabalhos os variados elementos das HQs: 

um dos principais objetivos da FRMK tem sido investigar 
todos os aspectos da bande dessinée, desconstruí-
la e ampliar seus limites.  Como resultado, os autores 
jogaram com todos os elementos constitutivos 
tradicionalmente associados aos quadrinhos, 
incluindo a linearidade narrativa, o uso de balões de 
fala e a divisão da página em painel (...). Além disso, 
destacaram a importância de se pensar o livro como 
objeto de arte e adotaram uma abordagem livro a livro 
para combinar conteúdo e volume físico. (LABIO, 2013, 
p.27-28. Trad. nossa)3

Essas características desviam a atenção dos aspectos 
verbo-visuais bidimensionais da HQ e passam a encará-la também 
como um objeto em si. Percebo que, mesmo que o processo tenha 
se dado de maneira não calculada, “E daí?” – assim como, em outras 
voltagens, “Esse não é um lugar seguro”, “Mínimos detalhes” e 
“Narciso deslocado” – encarna essa força do objeto extensivo, que 
permite, como uma grande unidade, transitar conteúdos poéticos. 

Essa abertura leva a outras possibilidades, como 
quadrinhos em pranchas de skate, em manequins ou mesmo 
performances e apresentações híbridas (dois exemplos são o 
grupo argentino Un Faulduo e Thierry van Hasselt com o projeto 
“Brutalis”). Em tal processo de valor ao objeto, e, consequente, 
de exploração das suas potências, Enrique del Rey Cabero 
dedica-se ao tema no livro “(Des)montando el libro: Del cómic 
multilineal al cómic objeto” (2021). Ele abordará as novas 
utilizações do códice nos quadrinhos e também as interações 
que esses dispositivos impulsionam. Ele cria pontes entre a 
multilinearidade, o livro de artista, a literatura experimental e o 
livro infantil para articular paralelos com os novos formatos dos 
quadrinhos e, assim, pondera o “ocularcentrismo” das HQs, que
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assumem os quadrinhos como um meio exclusivamente 
visual, monossensorial. Segundo essa tradição, a 
história em quadrinhos é um elemento imaterial e 
transparente, no qual não importa muito sua presença 
física como objeto. (CABERO, 2021, p.151) 4

O que elimina não só a dimensão tátil, mas também a dimensão 
háptica, e não insere o pensamento da organização estrutural do 
objeto para o sentido.

Por fim, para pensar esses quadrinhos ampliados, Cabero 
se ampara na compreensão do “sentido profundo”. Diferente do 
significado, o sentido profundo não se prende a um referente, mas 
sim a um 

estado de plenitude compreensiva, uma espécie de 
invasão (...). Proporciona o êxtase da revelação, sem 
dúvida mais amplo e ambíguo, e por isso mesmo mais 
rico do que a satisfação intelectual proporcionada pela 
compreensão do significado. (CABERO, 2021, 14. Trad. 
nossa)5.
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O que Cabero faz é uma defesa de outras formas de embate 
entre o leitor/espectador e os quadrinhos, buscando uma 
compreensão que ultrapassa a interpretação por significados. 
Sigo no mesmo caminho apresentado pelo autor, uma vez que 
em oposição às direções político-mercadológicas que nossas 
vidas têm sido arrastadas, outras formas de sensibilização – ou 
ressensibilização – parecem urgentes. Citando Suely Rolnik (2018), 
precisamos de cortes nos fluxos de vida que revelem o inconsciente-
colonial-capitalístico. Da minha parte, não tenho como garantir 
como o leitor abordará “E daí?”, e muito menos tenho intenção de 
restringir as leituras e desvelamentos possíveis, mas espero que 
esse objeto possa de alguma maneira apresentar um vislumbre do 
grande abismo que vive hoje o nosso país. 

Fig.8: “From Bande Dessinée to 
Artist’s Book: Testing the Limits 
of Franco-Belgian Comics”, 2013. 
Capa.

Fig.9: “(Des)montando el libro: Del 
cómic multilineal al cómic objeto”, 
2021. Capa.
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NOTAS

1 . A notícia pode ser conferida em: https://noticias.uol.com.
br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/28/sou-messias-mas-
nao-faco-milagres-diz-bolsonaro-sobre-recorde-de-mortes.htm

2 . “This testing of boundaries has set in motion a deliberate 
hybridization, a blurring of the distinction between comic books and 
artist’s books that has revealed the shape-shifting possibilities of 
both art forms.” (LABIO, 2013, P.28)

3 . “One of FRMK’s principal objectives has been to investigate 
all aspects of bande dessinée, desconstruct it, and push its 
boundaries. As a result, authors have played with all the constitutive 
elements traditionally associated with comics, including narrative 
linearity, the use of speech balloons, and the breakdown of the page 
into panel (...). In addition, they have underscored the importance 
of thinking of the book as an art object and adopted a book-by-book 
approach to matching content and physical volume (LABIO, 2013, 
p.27).

4 . “(...) assume que el cómic es un medio exclusivamente 
visual, monosensorial. Según esta tradición, el cómic es un elemento 
inmaterial y transparente, sin importar demasiado su presencia física 
como objeto.” (CABERO, 2021, p.151).

5 . “(...) un estado de plenitud comprensiva, una especie 
de invasión (...). Proporciona el éxtasis de la revelación, sin duda 
más amplio, más ambiguo y por ello más rico, que la satisfacción 
intelectual que proporciona la comprensión del significado. 
(CABERO, 2021, p.14).
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PREFÁCIO
SEM OLHOS

Maria Clara Carneiro

Uma das questões bastante discutidas nas histórias em 
quadrinhos é se elas seriam uma forma de literatura. Já sabemos 
que não, as duas formas de leitura têm especificidades 
intransponíveis umas nas outras: a articulação particular na 
página da primeira, a possibilidade de migrar para qualquer 
outro suporte – diferentes objetos-livro – sem quase nenhuma 
“perda” significante, nem de significado. Porém, aquilo 
que descrevemos como a literariedade da literatura pode 
ser transversal a diversas formas, inclusive nas histórias em 
quadrinhos.
Os formalistas russos tentavam definir o que seria próprio do texto 
literário – a tal literariedade, que hoje sabemos não ser uma 
propriedade fixa, mas que se modifica em relação ao que uma 
determinada cultura entende como literário ou artístico. Mais 
tarde, um dos membros daquele grupo definiria a chamada 
função poética, quando a linguagem se dobra sobre si mesma, 
pensa sua própria forma. Essa explicação vai de encontro à 
ideia de estranhamento, em que o procedimento da arte (disse 
um outro formalista) é apreender o mundo por uma forma mais 
elaborada: a arte, o literário, provocam a percepção diferente 
das coisas e hábitos naturalizados pela sociedade. Pela arte, 
pela literatura, narrativas comuns são colocadas em xeque, 
deslocadas, repensadas. 
E aí chegamos em outra explicação para o que faz o literário, 
o que faz a arte: um descolamento ou deslizamento entre 
significante e significado. As palavras, os discursos, as imagens 
naturalizados pela ideologia, são apresentados em choque, 
diferentemente do que é sempre percebido como dado, banal. 
Essas observações sobre o literário começam na descrição da 
linguagem, mas também abrangem o processo artístico, todos 
feitos de signos (forma/sentido). E, assim, podemos estendê-los 
às histórias em quadrinhos e observar que há quadrinhos que 
seriam, portanto, poéticos, literários. Assim a gente resolve, de 
certa forma, a vontade de denominar todo quadrinho arte, posto 
que, nos quadrinhos, há trabalho invariavelmente artesanal, de 



elaboração estética desde a ilustração à distribuição página 
a página; há um trabalho de busca de “beleza” (como a 
literariedade, variável no tempo) em muitos dos quadrinhos, dos 
mais tradicionais. Mas nem todo quadrinho gera esses efeitos 
literários ou poéticos (pode escolher sua palavra preferida), 
pois nem todo trabalho é para pensar o estranhamento, o 
descolamento entre os signos. 
Por que escrevo isso? Sem olhos, de Guilherme E Silveira, me 
deixou um tanto tonta, pensando nessas questões. É um trabalho 
que relê um dos nossos maiores mestres literários, Machado de 
Assis, e ainda assim cria algo totalmente diferente do literato. 
Guilherme realiza um procedimento profundamente estético 
de entrelaçamento de texturas de signos: a renda, a tipografia 
antiga, fotografias e outras imagens de registros distintos. E 
distribui o texto como uma poesia visual sobre uma estrutura de 
histórias em quadrinhos. 
Ainda é quadrinhos? Não seria poesia visual? A construção 
toda do livro se faz pela articulação específica dos quadrinhos, 
em que diversos elementos se distribuem sobre a página de 
maneira que o sentido se construa ao lermos cada elemento 
contra o outro: uma relação dialética, desde a justaposição 
quadro a quadro à composição da página como um todo, 
que participa da sequência página a página. Guilherme nos  
apresenta, portanto, uma história em quadrinhos esvaziada de 
seu pressuposto narrativo, em benefício de uma poética. 
E para quem acha que poesia é apenas virtuosismo da 
linguagem, a leitura de Silveira do conto de Machado evidencia 
o caráter perverso da narrativa adaptada, nos permite a tal 
percepção ampliada que a poesia desvela do mundo. Ler 
os dois textos, um após o outro, na ordem que preferir, nos 
faz pensar melhor sobre ambas as linguagens e nos horrores 
naturalizados do nosso mundo.





APRESENTAÇÃO
Sílvia Maria Azevedo

UNESP/Assis
 
Diante dos novos cenários multimidiáticos e tecnológicos, a 
adaptação de obras clássicas da literatura para a linguagem 
dos quadrinhos vem ganhando espaço junto às editoras de HQs, 
com o objetivo de promover a leitura de autores canônicos e 
despertar o interesse do leitor em formação. Nome dos mais 
marcantes da literatura brasileira, Machado de Assis é talvez o 
autor cujos contos e romances mais receberam adaptações 
dos quadrinhistas, empenhados em criar um diálogo entre a 
recriação visual e o texto literário.
Na contramão das adaptações em quadrinhos de obras mais 
conhecidas de Machado de Assis, Guilherme E Silveira elegeu 
o conto “Sem olhos”, publicado no Jornal das Famílias, entre 
dezembro de 1876 e janeiro-fevereiro de 1877, que narra um 
caso de feminicídio, cometido por um marido ciumento, que se 
vinga da causa de sua desonra, vazando os olhos de Lucinda, a 
esposa, com um ferro em brasa. 
“Desleitura” do conto machadiano, Sem olhos ou ecos de Maria 
se vale de quadrinhos abstratos no propósito de romper com a 
linguagem figurativa das HQs convencionais, de forma a recriar 
o clima de horror encenado pelo texto literário, a partir de um 
exercício de experimentação visual e verbal. A predominância 
do negro nas manchas das páginas, assim também as imagens 
de rendas, bordados, figurinos de moda, extraídas do Jornal das 
Famílias, promovem o encontro, pelo viés da intertextualidade, 
entre passado e presente, no qual a violência contra as mulheres 
torna-se uma prática fortemente enraizada tanto no Brasil quanto 
no resto do mundo.

Sílvia Maria Azevedo
UNESP/Assis
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p. 356-360; tomo XV, n. 1, janeiro de 1877, p. 14-19; tomo XV, n. 

2, fevereiro de 1877, p. 41-49





O chá foi servido na saleta das palestras íntimas às quatro visitas do 
casal Vasconcelos. Eram estas o sr. Bento Soares, sua esposa D. Maria 
do Céu, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. A conversa, 
antes do chá, versava sobre a última soirée do desembargador; 
quando o criado entrou, passaram a tratar da morte de um conhecido, 
depois das almas do outro mundo, de contos de bruxas, finalmente de 
lobisomem e das abusões dos índios.
— Pela minha parte, disse o sr. Bento Soares, nunca pude compreender 
como o espírito humano pôde inventar tanta tolice e crer no invento. 
Vá que uma ou outra criança dê crédito às suas próprias ilusões; para 
isso mesmo é que são crianças. Mas, que um homem feito…
— Que tem isso? observou o desembargador apresentando a xícara ao 
criado para que lhe repetisse o chá; a vida do homem é uma série de 
infâncias, umas menos graciosas que as outras.
— Queres mais chá, Maria? perguntou a dona da casa à esposa de 
Bento Soares que acabava de beber a última gota do seu.
— Aceito.
O bacharel Antunes apressou-se a receber a xícara de D. Maria do 
Céu, com uma cortesia e graça, que lhe rendeu o mais doce dos 
sorrisos.
— Eu acompanho o desembargador, disse Bento Soares.
Enquanto o bacharel Antunes ampliava ao marido de Maria do Céu o 
obséquio que acabava de prestar a esta, com a mesma solicitude, mas 
sem receber o mesmo nem outro sorriso, e passava ao criado a xícara 
vazia, Bento Soares prosseguia em suas idéias acerca das abusões 
humanas. Bento Soares estava profundamente convencido que o 
mundo todo tinha por limites os do distrito em que ele morava, e que a 
espécie humana aparecera na terra no primeiro dia de abril de 1832, 
data de seu nascimento. Esta convicção diminuía ou antes eliminava 
certos fenômenos psicológicos e reduzia a história do planeta e de seus 
habitantes a uma certidão de batismo e vários acontecimentos locais. 
Não havia para ele tempos pré-históricos, havia tempos pré-soáricos. 
Daí vinha que, não crendo ele em certas lendas e contos da carocha, 
mal podia compreender que houvesse homem no mundo capaz de ter 
crido neles uma vez ao menos.
A conversa, porém, bifurcou-se; enquanto o desembargador referia a 
Bento Soares e ao dono da casa algumas notícias relativas a crenças 
populares antigas e modernas, as duas senhoras conversavam com o 
bacharel, sobre um ponto de toilette… Maria do Céu era uma mulher 
bela, ainda que baixinha, ou talvez por isso mesmo, porquanto as 
feições eram consoantes à estatura: tinha uns olhos miúdos e redondos, 
uma boquinha que o bacharel comparava a um botão de rosa, e um 
nariz que o poeta bíblico só por hipérbole poderia comparar à torre de 



Galaad. A mão, que essa, sim, era um lírio dos vales — lilium convalium 
—, parecia arrancada a alguma estátua, não de Vênus, mas de seu 
filho; e eu peço perdão desta mistura de coisas sagradas com profanas, 
a que sou obrigado pela natureza mesma de Maria do Céu. Quieta, 
podiam pô-la num altar; mas se movia os olhos, era pouco menos que 
um demônio. Tinha um jeito peculiar de usar deles que enfeitiçou alguns 
anos antes a gravidade de Bento Soares, fenômeno que o bacharel 
Antunes achava o mais natural do mundo. Vestia nessa noite um 
vestido cor de pérola, objeto da conversa entre o bacharel e as duas 
senhoras. Antunes, sem contestar que a cor de pérola ia perfeitamente 
à esposa de Bento Soares, opinava que era geral acontecer o mesmo 
às demais cores; donde se pode razoavelmente inferir que em seu 
parecer a porção mais bela de Maria não era o vestido, mas ela 
mesma.
Uma contestação, em voz mais alta, chamou a atenção deles para o 
grupo dos homens graves. Bento Soares dizia que o desembargador 
mofava da razão, afiançando acreditar em almas do outro mundo; e 
o desembargador insistia em que a existência dos fantasmas não era 
coisa que absolutamente se pudesse negar.
— Mas, desembargador, isto é querer supor que somos uns beócios. Pois 
fantasmas…
— Não me dirá nada de novo, interrompeu Cruz; sei o que se pode dizer 
contra os fantasmas; não obstante, existem.
— Como as bexigas; também se diz muita coisa contra elas.
— Fantasmas! exclamou Maria do Céu. Pois há quem tenha visto 
fantasmas?
— É o desembargador quem o diz, observou Vasconcelos.
— Deveras?
— Nada menos.
— Na imaginação, disse o bacharel.
— Na realidade.
Os ouvintes sorriam; Maria fez um gesto de desdém.
— Se a entrada na Relação dá em resultado visões dessa natureza, 
declaro que vou cortar as asas às minhas ambições, observou o 
bacharel olhando para a esposa de Bento Soares, como a pedir-lhe 
aprovação do dito.
— Os fantasmas são fruto do medo, disse esta, sentenciosamente. 
Quem não tem medo não vê fantasmas.
— Você não tem medo? perguntou a dona da casa.
— Tanto como deste leque.



— Sempre há de ter algum, opinou Vasconcelos.
— Não tenho medo de nada nem de ninguém.
— Pode ser, interveio o desembargador; mas se visse o que eu vi uma 
vez, estou certo de que ficaria apavorada.
— Alguma bruxa?
— O diabo?
— Um defunto à meia-noite?
— Um duende?
Cruz empalidecera.
— Falemos de outra coisa, disse ele.
Mas o auditório tinha a curiosidade aguçada, e o próprio mistério 
e recusa do desembargador faziam crescer o apetite. Os homens 
insistiram; as senhoras fizeram coro com eles. Cruz imolou-se ao sufrágio 
universal.
— O que eu vi foi há muitos anos, disse ele; ainda assim conservo a 
memória fresca do que me aconteceu. Não sei se poderia ir até o fim; e 
desde já estou certo de que vou passar uma triste noite…
Uma risadinha de Maria do Céu interrompeu o desembargador.
— Prepare o auditório! disse ela. Vamos ver que a montanha dá à luz 
um ratinho.
Alguns sorriam; mas o desembargador estava sério e pálido. Bento 
Soares ofereceu-lhe uma pitada de rapé, enquanto Vasconcelos 
acendia um charuto. Fez-se grande silêncio; só se ouvia o tic-tac do 
relógio e o movimento do leque de Maria do Céu. O desembargador 
olhou para os interlocutores, como a ver se era possível evitar a 
narração; mas a curiosidade estava tão pendente de todos os olhos, 
que era impossível resistir.
— Vá lá! disse ele. Contarei isto em duas palavras.
Quando eu estudava em S. Paulo raras vezes gozava as férias todas 
na fazenda de meu pai; ia a Cantagalo passar algumas semanas e 
voltava logo para o Rio de Janeiro, aonde me chamava o meu primeiro 
e último namoro, paixão de quatro anos, que a Igreja consagrou e só a 
morte extinguiu. Nas férias do terceiro ano fui morar no primeiro andar 
de uma casa da Rua da Misericórdia. No segundo morava um homem 
de quarenta anos que parecia ter mais de cinqüenta, tão alquebrado 
e encanecido estava. Éramos os dois moradores únicos, salvo o meu 
pajem, que fazia o número três. O vizinho de cima não tinha criado.
A primeira vez que o vi foi logo no dia seguinte da minha entrada 
na casa. Ao passar pelo corredor dei com ele na escada, que ia do 



primeiro para o segundo andar, de pé, com um livro aberto nas mãos. 
Tinha um pé no quinto e outro no sexto degrau. Fiquei a olhar de baixo 
para ele durante algum tempo; não o conhecendo, entrei a suspeitar 
se seria algum ladrão. O pajem explicou-me que era o morador de 
cima.
Dois dias depois, estando eu à noite em casa, perto das onze horas a 
ler na minha sala, senti alguém bater-me à porta; fui abrir; era o vizinho, 
que descera, com um livro na mão, talvez o mesmo que lia dois dias 
antes na escada, não sei.
— Venho incomodá-lo, não? disse ele.
Fiz um gesto duvidoso, e fiquei a olhar para ele como quem espera uma 
explicação.
— O morador da loja, continuou ele, disse-me hoje que o senhor é 
estudante. Talvez me possa explicar uma coisa. Sabe hebraico?
— Não.
— É pena! disse ele consternado.
Ficou alguns instantes silencioso, a olhar para o livro e para o teto. 
Depois fitou-me, e disse:
— Ando a ver se meto dente numa passagem de Jonas.
Dizendo isto, sentou-se abrindo o livro sobre os joelhos. Joelhos chamo 
eu, porque é esse o nome daquela região; mas o que ele tinha naquele 
lugar das pernas eram dois verdadeiros pregos, tão magro estava. A 
cara angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo hirsuto, as mãos 
peludas e rugosas, tudo fazia dele um personagem fantástico. Esteve 
algum tempo ainda silencioso, até que continuou:
— Há aqui um versículo de Jonas, é o 11 do cap. IV, em que leio: “E 
então eu não perdoarei a grande cidade de Nínive, onde há mais 
de cento e vinte mil homens, que não sabem discernir entre a sua 
mão direita e a sua mão esquerda?”.* Como entende o senhor este 
versículo?

(fim da primeira parte: 14 de dezembro de 1776)



A idéia que o vizinho era doido apoderou-se logo de meu espírito. Que 
outra coisa seria, vindo consultar a semelhante hora, a uma vizinho 
de três dias, sobre um texto de Jonas? Também eu não tinha medo 
nesse tempo — tal qual como a sra. D. Maria do Céu —, deixei-me 
estar quieto na cadeira, a olhar sem responder, contendo uma grande 
vontade de rir.
— Que lhe parece? repetiu o vizinho.
— Que quer o senhor que me pareça?
— “Homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda”; — 
frase que, geralmente, tem um sentido óbvio, e vem a ser nada menos 
que isto: o profeta refere-se às crianças ninivitas. Jeová quer perdoar 
a cidade por amor dos meninos que ela encerra. Mas eu dou do texto 
uma interpretação que vai assombrar o mundo.
— Sim?
— Jonas não alude às crianças, mas aos canhotos que são os homens 
que não podem discernir a direita da esquerda. Sendo assim, veja o 
senhor a importância da minha interpretação. Duas coisas se concluem 
dela: 1ª que os ninivitas eram geralmente canhotos; 2ª que o ser 
canhoto era no entender dos hebreus um grande mérito. Desta última 
conclusão nasceu uma terceira, a saber, que chamar canhoto ao 
diabo é estar fora do espírito bíblico. Isto é claro como água e evidente 
como a luz.
A profunda convicção com que ele disse tudo isto, e o ar de triunfo 
com que ficou a olhar para mim, confesso que me impressionaram 
singularmente. Não sabia que dizer; o melhor era concordar, 
declarando que a sua opinião era por força verdadeira.
— Não lhe parece? disse ele. Contudo, não sendo eu forte no hebraico, 
desejava consultar alguém que me dissesse se o texto original está bem 
traduzido na Vulgata, e se a expressão bíblica é essa ou outra diferente. 
Liquidado este ponto, escreverei um livro. Afiança-me que não sabe 
hebraico?
— Não sei sequer o alfabeto.
— Nesse caso há de perdoar.
Dizendo isto, ergueu-se, fez-me uma cortesia e deu um passo para a 
porta. Ali parou e voltou-se.
— Esquecia-me dizer-lhe o meu nome; devia de ser a primeira coisa. 
Chamo-me Damasceno Rodrigues, moro há três anos aqui em cima, 
onde estou às suas ordens. Viva!
Não esperou que lhe dissesse o meu nome; curvou-se e saiu. Imaginem 
facilmente como fiquei; a vontade de rir foi o primeiro efeito; o segundo 
foi uma mistura de pena, receio e curiosidade. No dia seguinte, disse ao 



pajem que tirasse informações acerca de Damasceno Rodrigues. Tirou-
as, e o que liquidei delas foi que o meu vizinho morava aí havia três 
anos, como dissera; que era um velho médico, sem clínica; que vivia 
pacificamente, saindo apenas para ir comer a uma casa de pasto da 
vizinhança ou ler duas horas na biblioteca pública; enfim, que no bairro 
ninguém o tinha por doido, mas que algumas velhas o supunham ligado 
ao diabo. Esta crença, comparada com a idéia que o homem tinha a 
respeito do Canhoto, dava bem para uma anedota romântica, que eu 
podia escrever logo depois que voltasse a S. Paulo; tal foi o motivo que 
me levou a visitá-lo alguns dias depois.
O segundo andar era antes um sótão puxado à rua; compunha-se de 
uma sala, uma alcova e pouco mais. Subi. Achei-o na sala, estirado 
em uma rede, a olhar para o teto. Tudo ali era tão velho e alquebrado 
como ele; três cadeiras incompletas, uma cômoda, um aparador, uma 
mesa, alguns farrapos de um tapete, ligados por meia dúzia de fios, 
tais eram as alfaias da casa de Damasceno Rodrigues. As janelas, que 
eram duas, adornavam-se com umas cortinas de chita amarela, rotas a 
espaços. Sobre a cômoda e a mesa havia alguns objetos disparatados; 
por exemplo, um busto de Hipócrates ao pé de um bule de louça, três 
ou quatro bolos, meio pote de rapé, lenços e jornais. No chão também 
havia jornais e livros espalhados. Era ali o asilo do vizinho misterioso.
Achei-o, como lhes disse, estirado na rede, a olhar para o teto. Não me 
sentiu entrar; mas eu falei-lhe e ele ergueu um pouco a cabeça.
— Quem é? disse ele.
— Eu.
— O senhor?
— Seu vizinho de baixo.
— Ah! disse ele erguendo-se; pode entrar.
— Não se incomode; vinha apenas pagar-lhe a visita.
Damasceno tinha-se levantado; e das cadeiras ofereceu-me a melhor, 
isto é, a que não tinha costas, porque das outras duas, uma estava 
exausta de palhinha e a outra possuía três pés somente.
O riso de Damasceno era pior que a seriedade; sério, dava ares de 
caveira; rindo, havia nele um gesto diabólico; a tudo resiste porém a 
ambição do escritor juvenil. Eu queria uma novela, e estava disposto a 
conversar com o diabo em pessoa. Para dizer alguma coisa, falei-lhe na 
passagem de Jonas.
— Descobriu alguma coisa? perguntei-lhe.
— Nada, tornou ele, mas cuida que pensei mais em semelhante 
assunto?
— Supunha.



— Qual! No dia seguinte deixei-o de lado.
— Entretanto, creio que era importante decidir se realmente o nome de 
Canhoto dado ao diabo…
Damasceno interrompeu-me com uma risadinha sardônica e gelada 
que me tapou a boca. Não tive ânimo de continuar e faltava-me 
assunto para entretê-lo. Ele, entretanto, meteu as mãos na algibeira 
das calças e começou a andar de um para outro lado, ora cabisbaixo 
e silencioso, ora olhando para o teto e murmurando alguma coisa 
que eu não podia perceber. Havia no rosto daquele homem, além da 
velhice precoce, uma expressão de tristeza e amargura que os olhos 
não podiam contemplar impunemente. Ao mesmo tempo era tão 
extraordinária a figura e tão singulares os costumes dele, que a gente 
tinha prazer em o conversar e atrair, quando menos por sair um pouco 
da vulgaridade dos outros homens.
Damasceno passeou cerca de oito minutos, sem me dizer palavra. Ao 
cabo deles, parou defronte de mim.
— Mancebo, disse ele, quais são as suas idéias a respeito da lua?
— Poucas… algumas notícias apenas.
— Sei, disse ele desdenhosamente, o que anda nos compêndios. Pífia 
ciência é a dos compêndios! O que eu lhe pergunto…
— Adivinho.
— Diga.
— Quer saber se também suponho que o nosso satélite seja habitado?
— Qual! são devaneios, são conjecturas… A lua, meu rico vizinho, 
não existe, a lua é uma hipótese, uma ilusão dos sentidos, um simples 
produto da retina dos nossos olhos. É isto que a ciência ainda não 
disse; é isto o que convém proclamar ao mundo. Em certos dias do 
mês, o olho humano padece uma contração nervosa que produz o 
fenômeno lunar. Nessas ocasiões, ele supõe que vê no espaço um 
círculo redondo, branco e luminoso; o círculo está nos próprios olhos do 
homem.
— Pode ser.
— Nem é outra coisa.
— Donde se conclui que todos somos lunáticos, aventurei eu 
galhofeiramente.
— Talvez, redagüiu, ele, rindo muito.
Depois de rir, caiu na rede; as pernas, que andavam à larga nas calças, 
aliás estreitas, cruzavam-se à maneira oriental, e ele ficou sentado 
defronte de mim.



— Lunáticos! repetiu ele.
— Dada a sua teoria, expliquei eu.
— Teoria de lunático?
— Perdão.
Já me não ouvia; com os dedos no ar fazia figuras extravagantes, 
retas, curvas, ângulos e triângulos, rindo à toa, com o riso pálido e sem 
expressão dos mentecaptos. Não havia dúvida; era uma alma sem 
consciência. Arrependi-me de alguma coisa que disse menos pensada, 
e procurei ao mesmo tempo um meio de sair dali sem o irritar. Não me 
foi difícil; três vezes me despedi, sem que ele me respondesse; saí sem 
objeção.
Chegando ao meu aposento, senti alguma coisa semelhante ao 
prazer de um homem que foge de um perigo ou a um incidente 
desagradável. Efetivamente a conversa de um homem sem juízo não 
era segura. Eu cuidava ter diante de mim um espírito original; saía-me 
um louco; o interesse diminuía ou mudava de natureza. Determinei 
acabar ali as minhas relações com Damasceno.
Durante quinze dias encontrei-o duas vezes, na escada; cumprimentou-
me e falou-me como se tivera intactas todas as molas do cérebro. 
Queixou-se-me apenas de alguma dor de cabeça e palpitações do 
coração.
— Temo que isto vá a acabar, disse ele à segunda vez.
— Não diga isso!
— Verá; estou à beira da eternidade; vou dar o salto mortal.
Não alimentei a conversa e saí. Nessa noite contou-me o pajem que 
Damasceno Rodrigues me procurara com muitas instâncias dizendo 
que desejava confiar-me um segredo. Era provavelmente alguma nova 
fantasia semelhante à de Jonas e à da lua, e eu não queria animar 
os desvarios de um pobre velho. Não lhe mandei dizer que estava em 
casa nem o procurei. Alta noite, e estando a ler, ouvi um gemido no 
andar de cima. Subi devagarinho, colei o ouvido à porta da sala de 
Damasceno, mas nada mais ouvi.
Soube no dia seguinte que Damasceno adoecera. Fui vê-lo pela 
volta do meio-dia. Como ele nunca fechava a porta, não foi preciso 
incomodá-lo, para lá entrar. Achei-o deitado na cama, com os olhos 
cerrados e os braços estendidos ao longo do corpo e por fora da 
coberta. Abriu os olhos, e sorriu ao ver-me.
— Que tem? perguntei.
— Uma opressão no peito.
— Tomou alguma coisa?



— Que me fizesse mal?
— Não; algum remédio.
— Não tomei nada.
— Bem; é preciso ver o que isso é; vou mandar vir um médico.
Damasceno tinha os olhos cravados na parede; não me respondeu. 
Ia sair, para dar ordens ao meu criado, quando vi o enfermo sentar-se 
na cama, e olhando para a parede que lhe ficava ao lado dos pés, 
clamar aflito:
— Não! ainda não! Vai-te! Depois, daqui a um ano!… a dois… a três… 
Vai-te, Lucinda! Deixa-me!
Corri a Damasceno, falei-lhe, apalpei-lhe a testa, que estava quente, e 
obriguei-o a deitar-se. Uma vez deitado, ficou arquejante, a olhar para 
a sala, sem querer dirigir os olhos para os pés da cama.
— O que é que sente? perguntei.
Não disse nada; talvez me não ouvisse. Saí para mandar chamar um 
médico, e voltei ao quarto do enfermo. O médico veio, examinou-o, 
interrogou-o, receitou enfim alguma coisa, que imediatamente mandei 
preparar na mais próxima botica. Mandei a uma casa da vizinhança 
arranjar caldos e galinha; finalmente dispus-me a não sair de casa nesse 
dia.
Não contava com o amor; duas linhas escritas em uma folha de papel 
bordado, como se usava no meu tempo, vieram mudar a resolução 
em que eu assentara. Saí, depois de fazer muitas recomendações ao 
criado e prometendo voltar cedo. Às oito horas da noite achava-me 
em casa; fui ter logo com o doente. Achei-o sossegado.

(fim da segunda parte: 15 de janeiro de 1777)



— Entre, entre, meu amigo, disse ele; deixe-me chamar-lhe assim, 
porque não tenho ninguém mais a quem dê esse doce nome.
— Está melhor?
— Estou; mas são melhoras passageiras.
— Não diga isso.
— São. Isso há de acabar cedo. Sabe o que é a morte?
— Imagino.
— Não sabe. A morte é um verme, de duas espécies, conforme se 
introduz no corpo ou na alma. Mata em ambos os casos. Em mim não 
penetrou no corpo; o corpo geme porque a doença reflete nele; mas o 
verme está na alma. Nela é que eu o sinto a roer todos os dias.
— Pois matemos o verme, disse eu, apresentando-lhe uma colher de 
remédio.
Damasceno olhou para o remédio e para mim, e sorriu, com uma 
expressão de tranqüilo ceticismo.
— Pobre moço! disse ele, depois de alguns instantes de silêncio.
— Vamos!
— Logo mais, amanhã, ou depois que eu morrer. Talvez ainda possa 
fazer algum benefício ao meu cadáver. A alma não bebe água.
Insisti, mas foi baldado. Damasceno resistiu intrepidamente. Quando 
as minhas instâncias lhe pareceram excessivas começou a irritar-se, e 
eu, receoso de algum novo delírio, proveniente da exacerbação, cedi; 
fui ter com o criado que me referiu haver Damasceno tomado apenas 
uma colher do remédio e um caldo. Voltei ao quarto, achei-o tranqüilo.
A luz do quarto era pouca, e esta circunstância, ligada ao espetáculo 
da doença e às feições do pobre velho alienado, não menos que 
às recordações que já me prendiam a ele, tornara a situação por 
extremo penosa. Sentei-me ao pé da cama e tomei-lhe o pulso; batia 
apressado; a testa estava quente. Ele deixou que eu fizesse todos esses 
exames sem dizer nada. Tinha os olhos no teto e parecia alheio de 
todo à minha pessoa e à situação. Pouco depois chegou o médico, 
soube da resistência do enfermo em continuar a tomar o remédio, 
examinou-o, fez um gesto de desânimo, e ao sair disse-me que o 
homem estava perdido.
A perspectiva não era para mim agradável. Não podia razoavelmente 
desampará-lo e tinha talvez de assistir à sua morte naquela noite. 
Chamei o criado e escrevi um bilhete a dois colegas de S. Paulo, 
residentes na corte, pedindo-lhes que viessem passar a noite comigo. O 
criado saiu e eu sentei-me outra vez ao pé da cama.
No fim de alguns minutos, vi que Damasceno se agitava. Perguntei-lhe o 



que tinha.
— Nada, respondeu ele, mudo de posição. Que horas são?
— Nove e um quarto.
— E o senhor pretende passar a noite comigo?
— Naturalmente.
O rosto do enfermo iluminou-se.
— Boa alma! exclamou ele.
Depois procurou a minha mão e teve-a presa entre as suas algum 
tempo, olhando para mim com uma expressão de agradecimento, que 
lhe parecia tornar bela a fisionomia seca e dura.
— Que lhe fiz eu para merecer tanta dedicação? perguntou ele ao 
cabo de alguns minutos de silêncio.
— Não falemos disso.
— Que idade tem?
— Vinte e dois anos.
— Feliz! feliz!
Calou-se outra vez e pareceu concentrar-se de novo. Pensei que iria 
dormir, mas ele voltou-se para mim dizendo:
— Quero pagar-lhe os seus benefícios.
— Pagará depois.
— Não; há de ser já.
Ergueu o corpo, apoiando o cotovelo na cama, pegou-me na mão e 
cravou em mim os olhos, acesos de uma luz repentina e única.
— Mancebo, disse ele, com a voz cava; não olhe nunca para a mulher 
do seu próximo.
— Sossegue, disse eu.
— Sobretudo não a obrigue a olhar para o senhor. Comprará por esse 
preço a paz de sua vida toda.
A gravidade com que ele proferiu estas palavras excluía toda a 
idéia de loucura. A própria fisionomia parecia revelar o regresso 
da consciência. Olhei para ele algum tempo sem responder, nem 
ousar pedir-lhe explicação. Damasceno fitou o ar com expressão 
melancólica, abanou a cabeça três vezes e suspirou. Depois a cabeça 
caiu sobre o ombro, e ele ficou algum tempo quieto. Ouvindo o sino 
das dez horas, abriu os olhos e voltou-se para mim.
— Por que se não vai deitar?



— Não tenho sono.
— Perder uma noite por causa de um desconhecido!
— Não se preocupe comigo; descanse, que é melhor.
Damasceno meteu a mão debaixo do travesseiro, como procurando 
alguma coisa. Era uma chave. Deu-ma.
— Abra-me a gavetinha da cômoda, a do lado da rua.
— E depois?
— Tire de lá uma caixinha.
Obedeci. A caixinha era de couro e teria um palmo de comprimento. 
Quando lha levei, ele pô-la sobre a cama e olhou mudo para ela. 
Depois, tocou em uma pequena mola; a caixa abriu-se, e ele tirou de 
dentro um pequeno maço de papéis.
— Se eu morrer, disse ele, queime isto.
— Feche tudo, é melhor.
— Não é preciso. O que aí está é um segredo, mas eu não quero morrer 
sem lho revelar. Não lhe disse há pouco que não consentisse nunca em 
olhar ou ser olhado pela mulher de seu próximo? Pois bem; saberá o 
resto.
A curiosidade pendurou-se-me dos olhos e, apesar da pouca luz da 
alcova, é possível que ele reparasse nisto, porque vi-o sorrir com uma 
expressão maliciosa e discreta.
— São papéis de família, continuou Damasceno; coisas que só a mim 
interessam. Há aqui, porém, uma coisa que o senhor pode ver desde já.
Dizendo isto, destacou do maço de papéis uma miniatura e deu-ma 
pedindo que a visse. Aproximei-me da luz e vi uma formosa cabeça 
de mulher, e os mais expressivos olhos que jamais contemplei na minha 
vida. Ao restituir a miniatura reparei que ele a desviou apressadamente 
dos olhos metendo-a logo, com a mão trêmula, entre os papéis.
— Viu-a?
— Vi.
— Não me diga nada do que lhe parece. Imagino qual será a sua 
impressão. Calcule qual seria a minha há quinze anos, diante do 
original. Ela tinha vinte anos; e eu vinte e cinco…
Damasceno interrompeu-se; arrependia-se talvez; e eu não ousava, 
em tal situação, mostrar-me indiscreto e curioso. Ele entretanto atava o 
maço de papéis e a miniatura com um cadarço velho, e entregou-me 
tudo.
— Guarde. Jura que queimará isso?



— Juro.
Guardei no bolso o maço enquanto ele, reclinando o corpo, ficou 
tranqüilo. Durante cinco minutos nada disse; começou a murmurar 
palavras sem sentido, com esgares próprios de louco. Esta circunstância 
chamou-me à realidade. Não seriam os papéis e o retrato coisas 
sem valor, a que ele em seu desvario atribuía tamanha importância? 
Damasceno falou de novo.
— Guardou?
— Guardei.
— Deixe ver.
— Está aqui, disse-lhe eu, mostrando o embrulho.
— Está bem.
E depois de uma pausa:
— Eu era moço, ela moça; ambos inocentes e puros. Sabe o que nos 
matou? Um olhar.
— Um olhar?
— Era no interior da Bahia. Lucinda casara-se na capital com o dr. Adr… 
Não importa o nome; era médico como eu, mas rico e dado a estudos 
de botânica e mineralogia. Andava por Jeremoabo naquele tempo. 
Eu encontrei-o num engenho e travei relações com ele. A mulher era 
linda como o senhor viu aí. Ele era sábio, taciturno e ciumento. Havia 
nela tanta modéstia e recato — talvez medo — que o ciúme dele 
podia dormir com as portas abertas. Mas não era assim; o marido era 
cauteloso e suspeitoso; ameaçava-a e fazia-a padecer. Eu percebi isso, 
e a compaixão apoderou-se de mim. A compaixão é um sentimento 
pérfido; abstenha-se dele ou combata-o. Quem sabe se a que sente 
agora por mim não lhe dará mau resultado?
Estremeci ouvindo esta última palavra. Ele parou um instante e 
continuou:
— Lucinda não me olhava nunca. Era medo, era talvez intimação do 
marido. Se me falava alguma vez era secamente e por monossílabos. 
Meu coração deixou-se ir da compaixão ao amor pelo mais natural 
dos declives, amor silencioso, cauto, sem esperança nem repercussão. 
Um dia, em que a vi mais triste que de costume, atrevi-me a perguntar-
lhe se padecia. Não sei que tom havia em minha voz, e certo é que 
Lucinda estremeceu, e levantou os olhos para mim. Cruzaram-se com 
os meus, mas disseram nesse único minuto — que digo? nesse único 
instante, toda a devastação de nossas almas; corando, ela abaixou 
os seus, gesto de modéstia, que era a confirmação de seu crime; 
eu deixei-me estar a contemplá-la silenciosamente. No meio dessa 
sonolência moral em que nos achávamos, uma voz atroou e nos 



chamou à realidade da vida. Ao mesmo tempo achou-se defronte 
de nós a figura do marido. Nunca vi mais terrível expressão em rosto 
humano! A cólera fazia dele uma Medusa. Lucinda caiu prostrada 
e sem sentidos. Eu, confuso, não me atrevia a explicar nem a pedir 
explicações. Ele olhou para mim e para ela. Sucedera à primeira 
manifestação silenciosa da cólera uma coisa mais apagada e mais 
terrível, um resolução fria e quieta. Com um gesto despediu-me; quis 
falar, ele impôs silêncio com os olhos. Quase a sair voltei e, apesar da 
oposição, expus-lhe toda a singularidade de seu procedimento. Ouviu-
me calado. Vendo que nada alcançava e não querendo que sobre 
a infeliz pairasse a menor suspeita, nem que ela padecesse sem outro 
motivo, mais grave, expus-lhe francamente os meus sentimentos em 
relação a ele e a ela, a afeição que Lucinda me inspirara, protestando 
com todas as forças pela inteira dignidade da infeliz. Riu-se, e não me 
disse nada. Despedi-me e saí…
Estas recordações pareciam abater o enfermo. A voz, ao chegar 
àquela palavra, era fraca e rouca; ele fez uma longa pausa, cobrindo 
os olhos com as mãos ocas e transparentes. Alguns minutos depois 
continuou:
— Passaram-se algumas semanas. Um dia, levado por necessidade de 
ofício, fui a Jeremoabo, pensando em Lucinda e um pouco receoso 
de algum sucesso desagradável. Lucinda havia morrido; e a pessoa 
que deu esta notícia benzeu-se supersticiosamente e não revelou mais 
nada, apesar das minhas instâncias. Que teria havido? A idéia de que 
o marido a houvesse assassinado, apoderou-se de meu espírito; mas eu 
não ousava formular a pergunta. Indagando mais, ouvi de uns que ela 
cometera suicídio, de outros que desaparecera; enfim alguns criam que 
estava apenas doente às portas da morte. Esta diversidade de notícias 
era claro indício de que alguma coisa grave se passava ou estava 
passando. Fui ter à propriedade do marido, resoluto a saber tudo e a 
salvar a vida da inocente, se fosse possível…
Damasceno interrompeu-se de novo. Estava cansado e opresso. 
Pedi-lhe que suspendesse por algum tempo a narração e guardasse 
o fim para o dia seguinte, apesar da curiosidade que me picava 
interiormente. Ao mesmo tempo admirava a perfeita lucidez com que 
ele me referia aquelas coisas, a comoção da palavra, que nada tinha 
do vago e desalinhado da palavra dos loucos. Era aquele mesmo o 
homem que me consultara acerca de Jonas e me expusera uma teoria 
nova acerca da lua? Enquanto em meu espírito resolvia esta dúvida, 
Damasceno agitava-se no leito, como buscando melhor cômodo. 
A vela estava a extinguir-se, acendi outra e fui até à janela ansioso 
pelo criado e os dois amigos a quem escrevera. A rua estava deserta; 
apenas ao longe se ouvia o passo de um ou outro transeunte. Voltei 
ao quarto. Damasceno estava então sentado na cama, um pouco 
reclinado sobre os travesseiros.



— Não tenha medo, disse ele, venha ouvir o resto, que é pouco, mas 
instrutivo. Fui ter com o médico. Logo que soube que eu o procurava 
veio receber-me contente. Disse-lhe francamente o que ouvira dizer 
a respeito da mulher, as opiniões e versões diferentes, a necessidade 
que havia de instruir o povo da verdade e retirar de sobre ele alguma 
suspeita terrível. Ouviu-me calado. Logo que acabei, disse-me que eu 
fizera bem em ir vê-lo; que Lucinda estava viva, mas podia morrer no 
dia seguinte; que, depois de cogitar na punição que daria ao olhar 
da moça resolvera castigar-lhe simplesmente os olhos… Não entendi 
nada; tinha as pernas trêmulas e o coração batia-me apressado. Não 
o acompanharia decerto, se ele, apertando-me o pulso com a mão 
de ferro, me não arrastasse até uma sala interior… Ali chegando… vi… 
oh! é horrível! vi, sobre uma cama, o corpo imóvel de Lucinda, que 
gemia de modo a cortar o coração. “Vê, disse ele — só lhe castiguei 
os olhos”. O espetáculo que se me revelou então, nunca, oh! nunca 
mais o esquecerei! Os olhos da pobre moça tinham desaparecido; ele 
os vazara, na véspera, com um ferro em brasa… Recuei espavorido. O 
médico apertou-me os pulsos clamando com toda a raiva concentrada 
em seu coração: “Os olhos delinqüiram, os olhos pagaram!”
A cabeça do enfermo rolou sobre os travesseiros, enquanto eu, 
aterrado do que ouvia e da expressão de sincero horror e aparente 
veracidade com que ele falava, olhei em volta de mim como 
procurando fugir. Damasceno ficou longo tempo arquejante.
De repente, dando um estremeção ergueu a cabeça e olhou para a 
parede que ficava do lado inferior da cama:
— Vai-te! exclamou ele aflito. Vai-te! ainda não!… Olhe!… Olhe! lá está 
ela! lá está!… O dedo magro e trêmulo apontava alguma coisa no ar, 
enquanto os olhos, naturalmente fixos, resumiam todo o terror que é 
possível conter a alma humana. Insensivelmente olhei para o lugar que 
ele indicava… Olhei; e podem crer que ainda hoje não esqueci o que 
ali se passou. De pé, junto à parede, vi uma mulher lívida, a mesma do 
retrato, com os cabelos soltos, e os olhos… Os olhos, esses eram duas 
cavidades vazias e ensangüentadas.
Naquela meia luz da alcova, e no alto de uma casa sem gente, a 
semelhante hora, entre um louco e uma estranha aparição, confesso 
que senti esvairem-se-me as forças e quase a razão. Batia-me o queixo, 
as pernas tremiam-me tanto, eu ficara gelado e atônito. Não sei o que 
se passou mais; não posso dizer sequer que tempo durou aquilo, porque 
os olhos se me apagaram também, e perdi de todo os sentidos.
Quando dei acordo de mim, estava no meu quarto, deitado, tendo a 
meu lado os dois amigos que mandara chamar. Ambos procuraram 
desviar-me do espírito a lembrança do que se passara no quarto de 
Damasceno; precaução ociosa, porque de nada me lembrava então e 
o abalo fora tamanho que o passado como que desaparecera. Passei 
uma noite cruel, entre a agitação e o abatimento. Sobre a madrugada 



dormi.
Acordei com sol alto. Pude então recordar a cena da véspera, e 
só a recordação me fazia tiritar e gelar a alma. Quis ir ver o doente 
porque, apesar dos sucessos anteriores, interessava-me o pobre velho 
condenado a uma triste visão perpétua.
— É tarde! disseram-me.
— Por quê?
— O doente morreu.
Senti que uma gota me brotava dos olhos, foi a única lágrima que ele 
obteve dos homens.
Meus colegas referiram-me que a morte sucedera ao romper da 
manhã, estando presente um deles e o criado. Damasceno morreu a 
falar das mais desencontradas coisas: de guerras, de meteoros e de 
S. Tomás de Aquino. Seu último gesto foi para abraçar o sol, que dizia 
estar diante dele. Morreu enfim, ou antes, restituiu-se à eternidade, 
segundo a expressão do meu colega, a cujos olhos o doente parecera 
um esqueleto que visitara por algum tempo a terra.
Não pude assistir ao enterro; estava abatido e doente; mas um dos 
meus amigos foi até o cemitério. Com um deles fui dormir aquela e as 
noites seguintes, não podendo passá-las debaixo do mesmo teto em 
que se dera a terrível aparição. A justiça arrecadou o que pertencia 
a Damasceno Rodrigues; ele vivia do aluguel de duas casinhas e de 
algumas apólices, que se lhe encontraram. Não tinha herdeiros.
Só muitos dias depois atrevi-me a ver de novo o retrato da mulher que 
ele me dera. Ainda assim não foi sem terror, e arrependi-me de o ter 
feito, porque toda a cena se me reproduziu logo ante os olhos. Era 
miraculosamente bela a mártir de Jeremoabo; eu compreendia, não só 
a loucura de Damasceno, mas também a ferocidade do esposo.
O desembargador fez pausa, no meio do geral silêncio de 
constrangimento que sua narração produzira. Vasconcelos foi o 
primeiro que falou:
— Não podemos duvidar que o senhor visse a figura dessa mulher, disse 
ele; mas como explicar o fenômeno?
— A dificuldade é maior do que pensa, acudiu o desembargador. O 
episódio teve um epílogo.
— Ah!
— Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu 
crédito; e os mais polidos atribuíam o caso a um pesadelo. Evitei 
expor-me à incredulidade e ao ridículo. Mais tarde, já senhor de mim, 
determinei contar a catástrofe de Damasceno em um jornal que 
escrevíamos na Academia. Tratando de colher alguma coisa mais 



acerca da infeliz, vim a saber, com grande surpresa, que ele nunca 
estivera na Bahia, nem saíra do Sul. Já então não era só o interesse 
literário que me inspirava; era a liquidação de um ponto obscuro e a 
explicação de um fenômeno. Casara aos vinte e dois anos em Santa 
Catarina, de onde só saiu aos trinta e três, não podendo, portanto, 
encontrar-se com o original do retrato, aos vinte e cinco, solteiro, em 
Jeremoabo; finalmente, a miniatura que me confiara era simplesmente 
o retrato de uma sobrinha sua, morta solteira. Não havia dúvida: o 
episódio que ele me referira era uma ilusão como a da lua, uma pura 
ilusão dos sentidos, uma simples invenção de alienado.
— Mas, sendo assim…
— Sendo assim, como vi eu a mulher sem olhos? Esta foi a pergunta 
que fiz a mim mesmo. Que a vi, é certo, tão claramente como os estou 
vendo agora. Os mestres da ciência, os observadores da natureza 
humana lhe explicarão isso. Como é que Pascal via um abismo ao pé 
de si? Como é que Bruto viu um dia a sombra de seu mau gênio?
— O seu caso é talvez mais simples que esses todos; o desvario do 
doente foi contagioso, e fez com que o senhor visse o que ele supunha 
ver.
— Pois é pena! exclamou o desembargador; a história de Lucinda 
era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival de Otelo há aí como 
esse marido que queimou com um ferro em brasa os mais belos olhos 
do mundo, em castigo de haverem fitado outros olhos estranhos? Crê 
agora em fantasmas, D. Maria do Céu?
Maria do Céu tinha seus olhos baixos. Quando o desembargador 
lhe dirigiu a palavra, estremeceu, ergueu-se. O bacharel também se 
levantou, mas foi dali a uma janela — talvez tomar ar — talvez refletir a 
tempo no risco de vir a interpretar algum dia um hebraismo da Escritura.

(fim da terceira - e última - parte: 15 de fevereiro de 1777)







SEM OLHOS OU ECOS DE MARIA

Essa HQ pode ser chamada de adaptação, mas não sei se esse termo 
contempla a leitura desviante realizada nesse processo. A faísca que 
me instigou o trabalho foi a explícita carga moral e moralizante que o 
conto original carregava. Mais explícita ainda era a força depreendida 
na narrativa ao impedimento de olhar exercido sobre a figura feminina. 
Se não posso me dizer surpreso, ainda assim, é incômodo encontrar essa 
espécie de “função doutrinadora“ em um de nossos maiores criadores. 

Como amante da  escrita machadiana, não vou com o tempo dele 
- de restrição de espaços e adequação dos desejos -  e muito menos 
com o nosso - de julgamentos duros, assoberbados e beirando o mesmo 
tom moralizante de sempre - , resolvi assim criar um eco da narrativa 
que estava em mim. Algo próximo ao que Harold Bloom chama de 
desleitura: as moléculas estão ali, mas os arranjo é novo e, claro, 
somam-se outras figuras nesse embate criado a partir de um repensar 
pela montagem. 

Além do contexto e um ou dois nomes, uma parte dos textos que uso 
são recortados do conto de Machado de Assis - outras são fragmentos 
de frases retirados de autoras como Clarice Lispector, Maria Firmina dos 
Reis ou Charlotte Perkins Gilman, misturadas e reescritas - e as imagens 
são quase todas recortadas do “Jornal das Famílias” e trabalhadas e 
alteradas digitalmente, entre elas ilustrações e imagens de rendas e 
bases para bordado.

Esse processo durou de agosto de 2019 a agosto de 2020, sendo 
nesse meio tempo debatido em dois eventos acadêmicos (Selisigno, 
UEL-Londrina e I Encontro Recepção Contemporânea de Machado 
de Assis: 180 anos, UERJ-Rio de Janeiro) com ótimas contribuições na 
recepção da proposta. Nesse processo agradeço principalmente à 
Vizette, que me apresentou esse conto e debateu incansávelmente os 
desdobramentos possíveis em todas as etapas, sendo, inclusive, a figura 
feminina que me auxiliava a compreender as violências (mal) veladas 
nas linguagens e espaços de cultura e comunicação.

Importante lembrar que essa HQ faz parte da minha investigação de 
doutorado, sob orientação de Edgar Franco na UFG-Goiânia, em que 
proponho explorar as potências da abstração nos quadrinhos.

Guilherme E Silveira

Outubro de 2021
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1. SEM OLHOS OU ECOS DE MARIA
“Haverá apenas sinais, singularidades, pedaços, brilhos 

passageiros, ainda que fracamente luminosos” 
(DIDI-HUBERMAN)

1.1. DEBATES OU PROPONDO PROCESSOS

Quando propus esta investigação poética em quadrinhos, 
passei a me debruçar sobre os mais diversos temas que poderiam 
tangenciar e atravessar a minha produção, a fim de encontrar novos 
problemas e elementos que impulsionassem a criação. Questões 
como a transparência, a mecanização da sociedade, as imposições 
e distorções que tentam relegar a inventividade a um espaço de 
exclusão, gravitam meu trabalho, são de interesse pessoal e se 
aguçam durante a pesquisa, colocando o campo da abstração como 
um campo crítico; possibilidade de esboçar pequenos desvios, 
táticas e profanações do cotidiano.

Em meio a isso, em 2019, participei do SELISIGNO, na UEL, no 
simpósio “Estratégias de reencatamento ou recriação do mundo: 
o terror, o horror, a loucura e o absurdo.” Quando ainda estava 
definindo o que iria apresentar, minha companheira ia apresentar 
um trabalho sobre o conto “Sem olhos”, de Machado de Assis. Ela, 
pesquisadora de literatura do séc. XIX e do referido autor, propôs 
uma reflexão sobre a construção de um “horror como cortina” que 
o escritor cria nesse conto. A partir de nossas conversas surgiu a 
ideia recriar o conto. Levando-o para o campo das abstrações nos 
quadrinhos, uma operação de deslocamento bastante distante que 
achei interessante enfrentar.

O processo criativo não tem tempo exato, pode se resolver 
muito rapidamente ou se estender. Levei a discussão para o 
seminário com muito pouco material produzido, ainda assim, as 
discussões foram estimulantes por ampliar as referências de 
obras que lidavam com temas do conto, como censura e olhar; 
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posteriormente apresentei o desenvolvimento do trabalho em outro 
evento – “I Encontro Recepção contemporânea de Machado de 
Assis: 180 anos”, na UERJ – , sendo um encontro específico sobre 
o autor, tive também uma recepção muito interessada e aberta ao 
debate que ajudou a aprofundar a compreensão do conto e do autor. 

Na edição final, impressa em novembro de 2021 e divulgada 
a partir de janeiro de 2022 pelo selo Risco impresso, somamos 
– a minha companheira e editora, Vizette, e eu – o texto original 
de Machado de Assis, a fim de que o leitor pudesse ter contato 
com a narrativa que deu origem à HQ. Além disso, no livro também 
se somam um prefácio escrito pela pesquisadora e crítica dos 
quadrinhos Maria Clara Carneiro, da UFSM, e uma apresentação da 
pesquisadora e crítica Silvia Maria Azevedo, da UNESP/Assis. Nesses 
textos as pesquisadoras apontam para o aspecto poético e para a 
obra enquanto uma desleitura.

O publicação final tem 104 páginas impresso em papel pólen 
bold 90g, em preto e branco, inclui a capa dura colorida e o formato de 
15x21cm, aproximando o objeto final do livro literário convencional, 
procurando somar um pouco desse sentido cultural na relação 
proposta pela obra. 

1.2. “SEM OLHOS” OU MIRANDO O CONTO E SEU SUPORTE

Boa parte dos contos da primeira fase de Machado de Assis 
ficaram apenas no  “Jornal das Famílias”, já que alguns deles foram 
publicados nos livros “Contos fluminenses”, 1870 e “Histórias da meia 
noite”, 1873. “Sem olhos” é um desses contos que ficaram apenas no 
jornal. Não há como garantir o motivo exato da seleção e abandono 
dos contos pelo autor, mas, entre as possibilidades, aposta-se 
em um projeto estético antirromântico (SEIDEL, 2020). Correndo 
o risco de cair em um engano, arrisco-me a entender o conto “Sem 
olhos”, abandonado por Machado de Assis, como um conto que mais 
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se adequa aos preceitos do jornal em que foi publicado, do que ao 
projeto de subversão do romantismo proposto pelo autor. Esse fato 
aponta diretamente para o moralismo contido no conto – ironia do 
autor ou concessão às expectativas do periódico?

O “Jornal das Famílias”, onde o conto foi publicado originalmente, 
era uma publicação preocupada com a instrução moral, “destinada a 
atender às expectativas de um público majoritariamente feminino” 
(CRESTANI, 2007, p. 19), esse público, assim como a publicação, 
eram “fiscalizados” pelos pais e maridos, garantindo assim o tipo de 
informação amena que circulava entre as mulheres. 

 “Sem Olhos”, que foi publicado em dezembro de 1876, janeiro 
e fevereiro de 1877, é um conto moralizante e castrador ao olhar da 
mulher. Xavier (1986) explica que as principais características do 
papel feminino que predominaram no século XIX foram a passividade, 
a dependência e a emoção: 

No que se refere aos parâmetros exigidos como 
ideais para a mulher tradicional (...) ressalta o amor, 
o casamento, a virgindade, a modéstia, a submissão 
voluntária. Esses foram os valores que a civilização liberal 
cristã burguesa ofereceu à mulher. (Xavier, 1986, p. 31).

Esse contexto não é desconhecido hoje e vem sendo 
desconstruído e repensado por diversas autoras do feminismo e em 
diversos âmbitos socioculturais. São processos lentos e conturbados 
de desconstruir e reconstruir um pensamento que se sedimentou e 
manteve-se dominante e inquestionável por tempos. A construção 
desse pensamento por meio dos menores detalhes é o que me levou 
à vontade de retrabalhar o conto Machadiano, um conto que se 
traveste de narrativa de horror, contendo muitos elementos comuns 
ao gênero: um encontro noturno, a dúvida e o ceticismo de alguns 
personagens, uma história narrada por um dos personagens que ao 
final põe abaixo o ceticismo por meio do assombro.

Sob o véu do horror o que se destaca no conto para mim é o 
fato de que uma complexa estrutura mise en abyme é criada para 
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moralizar a mulher, acabando por delimitar seu espaço de ação. 
Em um sarau Antunes, solteiro, e D. Maria do Céu, casada, flertam, 
enquanto outro personagem, o desembargador, narra uma história 
sobrenatural. A história conta como o desembargador conheceu 
Damasceno, personagem soturno e doente. Durante a amizade, 
Damasceno conta ao desembargador a sua história com Lucinda, 
a quem ele amou arrebatadoramente e, assim, não resistiu olhá-la, 
mesmo sendo ela casada. O marido, percebendo a troca de olhares, 
pune a personagem: Lucinda tem os olhos arrancados com ferro em 
brasa. Após todo esse ato violento, o verdadeiro horror, a história do 
desembargador se conclui ao presenciar a aparição do espírito de 
Lucinda ao moribundo Damasceno. A conclusão contém a prova para 
todos do salão que de fato, o sobrenatural existe, mas, o incômodo 
do aviso moral é que fecha o conto: 

— Pois é pena! exclamou o desembargador; a história de 
Lucinda era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival 
de Otelo há aí como esse marido que queimou com um 
ferro em brasa os mais belos olhos do mundo, em castigo 
de haverem fitado outros olhos estranhos? Crê agora em 
fantasmas, D. Maria do Céu?

Maria do Céu tinha seus olhos baixos. Quando o 
desembargador lhe dirigiu a palavra, estremeceu, 
ergueu-se. O bacharel também se levantou, mas foi dali 
a uma janela — talvez tomar ar — talvez refletir a tempo 
no risco de vir a interpretar algum dia um hebraísmo da 
Escritura. (SILVEIRA, 2021, p.99)

Talvez, no período, o que de fato instigasse na história era o 
tema do adultério, prenunciado pelo flerte entre o bacharel Antunes 
e Maria do Céu. Mas hoje o impacto se desloca e por mais que o aviso 
seja direcionado pelo narrador a ambos, as falas do desembargador 
só citam Maria do Céu, assim como a violência declarada à Lucinda. 
O conto, assim como toda a composição do periódico e de outros 
espaços de convívio, sem fazer a ameaça de maneira direta, cria 
um discurso que impõe um lugar moral. Em todos seus diferentes 
tempos, o conto mostra mulheres que são subjugadas direta ou 
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indiretamente pelos homens, com destaque para o impedimento 
do olhar, que é um movimento comum na relação de dominação. 
Mirzoeff (2016) nos lembra quanto à força despendida pelos 
colonizados, escravizados e oprimidos pelo direito de olhar. O olhar 
gera novas visualidades possíveis e é por isso mesmo considerado 
uma tática, uma contrainsurgência. O olhar vai muito além da visão; 
ele representa também a partilha, a expressão de solidariedade para 
que seja possível “inventar o outro”, e assim, inventar a si mesmo. 

Essa invenção é comum. (...) Porque há uma troca, mas 
nenhuma criação de um excedente. Você, ou seu grupo, 
permite que um outro te encontre, e ao fazê-lo, você 
encontra tanto o outro quanto a si mesmo. Isso significa 
requisitar o reconhecimento do outro a fim de ter um 
ponto de partida para reivindicar um direito e determinar 
o que é certo. (MIRZOEFF, 2016, p.746)

A conquista do direito do olhar nos dá o direito da escolha, 
por isso o dominador prefere ter o controle do olhar, para manter 
também o controle das visualidades e do imaginário; ele toma para si 
a liberdade e a identidade do outro.

1.3. ESCREVER QUASE SEM ESCREVER OU APROPRIAÇÃO E PÓS-
PRODUÇÃO

A instauração dessa obra proposta se deu a partir de uma 
releitura focada nas entrelinhas do conto, no que ele grita sem 
dizer, em uma relação sobre a questão do impedimento de olhar 
e o teor ideológico da imprensa oitocentista – recorri à minha 
companheira, Vizette Seidel, em vários momentos para debater 
as implicações das relações apontadas pelo conto e suas 
violências e os periódicos do período. Teoria, crítica e criação 
estão o tempo todo se realimentando, num movimento cíclico, 
sem final estabelecido. 

O trabalho criativo se desenvolveu a partir de conceitos 
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Fig.2: “Jornal das famílias”, 1877. Segunda 
Capa. Disponibilizado pelo projeto “A 

circulação transatlântica dos impressos: a 
globalização da cultura no século XIX”.
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operatórios como repetição, gestualidade e apropriação, 
produzindo imagens e sequências que têm como característica 
a elipse, a experimentação gráfica e a abstração, distanciando-
se da narrativa linear tradicional, trazendo suas fronteiras para o 
centro da obra. Busquei me apropriar de imagens do jornal em que 
o conto foi publicado em 1876-77, “O Jornal das Famílias” (Fig.2).

Nicolas Bourriaud em seu livro “Pós-produção: como a arte 
reprograma o mundo contemporâneo”, discute as características 
comuns de apropriação na arte contemporânea. Para o autor “a 
arte apresenta-nos contra-imagens” (2009, p.110) e com isso 
propõe: “Em vez de se ajoelhar diante das obras do passado, 
usá-las” (2009, p.110). “Sem olhos ou ecos de Maria” caminha 
junto dessas proposições ao usar as formas pré-existentes para 
compor grande parte do trabalho, assim como o trabalho de 
samplear dos DJs, que dão nova vida a fragmentos musicais. Essa 
nova vida, aqui, é uma “contra-imagem”, tanto por tensionar as 
noções de original e criação enquanto tábula rasa, mas também 
por fazer ressurgir essas imagens como contraponto de posturas 
histórias que elas mesmas ajudaram a criar. É uma releitura 
crítica e heterocrônica que traz ao contemporâneo certas 
sobrevivências desse objeto cultural do século XIX, incluindo aí 
não apenas o conto de Machado de Assis, mas também o espaço 
da imprensa a partir do jornal em que ele circulava. 

O desafio nesse processo foi “tomar posse” dessas 
imagens, “habitá-las”, como propõe Bourriaud (2009, p.14). 
Procurei manter algum tempo de deriva sobre esse material, 
sem me preocupar em acelerar as conclusões, apenas buscando 
explorar algumas entradas. Assim como o conto apresenta um 
horror que camufla uma postura moralista, o jornal em que ele é 
alocado reforça tal aspecto. Em suma: delineavam muito bem as 
fronteiras do espaço feminino: interno e superficial. As imagens 
não dizem o contrário, nas três edições do jornal encontrei 
algumas ilustrações de contos – que mantém essa separação 



12

Fig.3: “Jornal das famílias”, 
1877. Duas ilustrações da 

edição de 01 de janeiro de 1877. 
Disponibilizado pelo projeto “A 

circulação transatlântica dos 
impressos: a globalização da 

cultura no século XIX”.
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do homem enquanto dominante do espaço público e das ações 
ativas, e mulheres em espaços privados e afazeres corteses 
(Fig.3). Além das ilustrações, muitas imagens dedicadas à moda 
e à costura, com padrões de tecido e dicas. Sobre essas imagens 
é que eu me debrucei para criar a HQ. 

A apropriação não era apenas das imagens, de Machado 
de Assis selecionei todas as ocorrências da palavra olhar e suas 
variantes – mais de 70 – recortei frases e procurei referências que 
também lidassem com o olhar. Foram esses os elementos que eu 
utilizei para experimentar diferentes entrelaçamentos, em uma 
quadrinhização “como deslocamento ou montagem de outros 
objetos culturais” (VERA LÚCIA FIGUEIREDO, in: VILLA-FORTE, 
2019, p.12). 

Reciclagem, reaproveitamento, remixagem, 
transfiguração. Aquilo que resulta em obras que 
não foram feitas necessariamente sob inspiração 
de outras obras ou do estudo ou da simulação de 
suas linguagens, mas por meio de apropriação direta 
de textos, sons ou gravações preexistentes, numa 
espécie de copiar e colar incessante. O gesto de fazer 
de um conteúdo original uma outra coisa, mas não por 
meio de uma nova invenção, e sim pela reproposição 
ou reenquadramento pela seleção, edição e 
recontextualização. (VILLA-FORTE, 2019, p.19)

“Sem olhos ou ecos de Maria” coloca em prática essas 
operações, reaproveita e remixa textos e imagens do século XIX 
reenquadrando-os no contexto atual. Para tanto, na deriva por 
esses objetos, procurei perguntar o que eles diziam para então 
reutilizar as imagens. Eu procurei que o reenquadramento não 
fosse alheio a eles – imagens e textos apropriados – mas que 
partisse das imagens, repropondo-as para pensar nosso tempo 
a partir do que ainda há dessas imagens em nossa época. As 
imagens apropriadas possibilitam a ressignificação de discursos. 
Para Mitchell (2017), ao se debruçar sobre a questão: “o que as 
imagens realmente querem dizer”, as imagens querem o que não 
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Fig.4: Adoração (Altar par Roberto Carlos), 
1966. Nelson Leirner.
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contêm; em outras palavras, as imagens também falam pela falta. 
Penso na aparente insignificância desses padrões, afinal, o que 
lhes falta é grandiosidade, a utilidade, o espaço livre, relegados 
ao masculino; ao menos, por meio dessas mesmas imagens, do 
espaço feminino que resta, pode-se encontrar algumas brechas 
e estratégias de sobrevivência e liberdade.

Cabe aqui lembrar do conceito de “imagens de segunda 
geração” (Fig.4), de Tadeu Chiarelli. Para o crítico, essas 
imagens têm sido base de uma grande quantidade de obras 
contemporâneas, com força desde a década de 1960, tanto no 
Brasil, quanto no exterior. 

(...) caráter dessa produção feita no Brasil é bastante 
diferente daquela produzida sobretudo nos Estados 
Unidos. Se lá percebe-se o tratamento distanciado, 
irônico e ‘cool’ que artistas como Lichtenstein e 
Warhol dão as imagens de segunda geração com que 
trabalham, aqui é nítido um engajamento do artista 
brasileiro em relação à imagem escolhida no “banco 
de dados”. (CHIARELLI, 1987, p.7)

Essa preocupação por um posicionamento frente às 
imagens de segunda geração é, para Chiarelli, marcante na 
produção nacional; postura essa que também me interessa, 
indagar o que a imagem diz sobre nosso tempo, ou o que disse lá, 
quando de seu primeiro aparecimento, mas que se manteve fora 
da luz da época. Chiarelli reafirma ainda o quanto essa tendência 
de produção cria vínculos com a antropologia, história da arte ou 
com os meios de comunicação de massa, e é nesse diálogo que 
tenho me apegado. Em geral, teci os fragmentos apropriados em 
relações que respondessem ao meu incômodo ao ler o conto e 
encontrar nele um discurso moral tão pulsante. 
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Fig.5: “Jornal das famílias”, 1877. Ilustração 
de 01 de janeiro de 1877. Disponibilizado 

pelo projeto “A circulação transatlântica 
dos impressos: a globalização da cultura no 

século XIX”. 

Fig.6: “Jornal das famílias”, 1876. Duas 
ilustrações da edição de 14 de dezembro 

de 1876. Disponibilizado pelo projeto “A 
circulação transatlântica dos impressos: 

a globalização da cultura no século XIX”. 
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1.3.1. Algumas apropriações ou contaminações

A apropriação de imagens é algo recorrente na prática da 
abstração nos quadrinhos, como afirma Thierry Groensteen:

Podemos distinguir dois tipos. Em alguns, a 
abstração é “nativa”; nos outros, a abstração 
é obtida, é o resultado de uma operação de 
apagamento, embaralhamento, sobreposição ou 
distorção aplicada a uma imagem inicialmente 
figurativa. (GROENSTEEN, 2011, p.13. Trad. nossa)1

O segundo tipo de imagens é o qual se enquadra 
a produção desse trabalho, tanto visualmente, quanto 
verbalmente. Praticamente todo o processo criativo se deu 
a partir do debruçar sobre o texto machadiano e imagens da 
revista em que foi publicado originalmente, sejam ilustrações 
(Fig.5) ou padrões para bordado e costura (Fig.6). 

Explorá-los pelo uso das imagens e da materialidade, 
costurando diferentes períodos – o do séc. XIX e o 
contemporâneo – leva a uma revisão crítica desses objetos, 
imagens de segunda geração, reforçando, contrariando, 
distorcendo ou ampliando seus significados originais; essa foi 
a estratégia escolhida para esse trabalho.

Nas artes visuais, temos exemplos como a obra 
“Assentamentos”, de Rosana Paulino (Fig.11), retrabalha 
fotos do séc. XIX, denunciando a base racista da história e da 
ciência, construindo uma narrativa contra-hegemônica da 
negritude no Brasil. Enquanto Rivane Neuenschwander (Fig.8) 
se apropriando de obras literárias cria “O Alienista”, 2019, 
como o conto homônimo de Machado de Assis. O movimento 
de Rivane traz de maneira indireta a obra de Machado ao 
contemporâneo, pois ela não utiliza de imagens de segunda 
geração, a apropriação dela é do significado cultural geral do 
peso do conto – ou novela – machadiano.
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Fig.7: “Nóia”, 2018. Diego Gerlach. 
Capa.

Fig.8: “O Alienista”, 2019. Rivane 
Neuenschwander. 

Fig.9: “Rremembranças da menina de 
rua morta nua e outros livros”, 2006.

Fig.10: Katz, 2011. Ilan Manouach. 

Fig.11: “Assentamento”, 2013. Rosana 
Paulino.
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Na literatura também temos exemplos de apropriação, 
Valêncio Xavier (Fig.9) um dos principais nomes a se destacar, em 
obras como “Rremembranças da menina de rua morta nua e outros 
livros”, 2006, o autor usa imagens históricas, recortes de jornal, 
folders publicitários, entre outras imagens para desenvolver suas 
narrativas. 

Nas histórias em quadrinhos também encontramos exemplos 
de apropriação recorrentes, como Diego Gerlach em “Nóia” (Fig.7), 
2018, distorce a imagem de personagens da série “Turma da Mônica”, 
apresentando-os não mais como crianças inocentes, mas sim como 
jovens desviados. Ilan Manouach, em “Katz” (Fig.10), reproduz 
todo o livro “Maus”, de Art Spiegelman, trocando as cabeças dos 
personagens por cabeças de gato – no original, os judeus são ratos, 
nazistas alemães gatos, poloneses porcos, entre outros.

A apropriação é uma estratégia de criação que potencializa 
diferentes maneiras de ver; uma releitura de objetos e discursos 
passados. No “Jornal das Famílias”, ficam expostos de maneira muito 
clara os jogos sociais, as máscaras e as relações morais impostas na 
sociedade do século XIX; essas relações impulsionaram o trabalho 
poético de “Sem olhos ou ecos de Maria”.

1.4. INSTAURAÇÃO OU DE QUANDO A MÃO COMEÇA A PENSAR

Busquei pensar essas ferramentas de controle e encontrar 
os símbolos ligados ao feminino no conto e na revista “Jornal das 
famílias”, para guiar o processo de criação. Todo o trabalho foi 
desenvolvido em formato digital, utilizando o photoshop, com o 
manuseio das imagens digitalizadas da revista. Tinha em mãos a 
narrativa machadiana, as imagens e alguns textos do jornal e foi 
a partir desses elementos que mais se repetiam ali que iniciei os 
primeiros recortes.

Ainda que eu viesse pensando sobre esse trabalho desde o 



20

início de 2019, apenas em fevereiro de 2020 a sua materialização 
passou a fluir. Em uma busca de referências, estava relendo sobre os 
autores do poema-processo e encontrei a obra “A corda”, de Neide de 
Sá, 1967 (Fig.12). A obra consiste em colagens que reúnem imagens 
de pensadores e ativistas com palavras e trechos de chamadas 
jornalísticas. Em especial a colagem com a imagem da filósofa 
Angela Davis me chamou atenção. Comecei a reunir alguns trechos 
de obras de outras mulheres pensando nessas tensões seculares 
de apagamento e resistência, estratégia e tática. Entre as várias 
possibilidades, acabei utilizando imagens de Neide de Sá, Tarsila do 
Amaral, Rosana Paulino e Lygia Pape e fragmentos textuais de Clarice 
Lispector e Maria Firmina. Assim tomou forma o capítulo introdutório 
da HQ, nomeado “Atemporal”. Esse capítulo deu vazão para o restante 
do trabalho, ressignificando a presença do apagamento em tensão 
com a liberdade de olhar e de exposição desse mesmo olhar. 

Fig.12: “A Corda”, 1967. 
Neide Sá.
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1.4.1. Títulos narrativos ou costurando com palavras 

Enquanto eu trabalhava as imagens, encontrava diferentes 
maneiras de criar séries com elas. Percebendo que algumas relações 
eram bastante distantes do conto, passei a utilizar dos títulos para 
criar conexões mais fortes entre as formas quadrinhisticas que 
criava e o conto machadiano. Assim, os títulos acabam sendo mais 
narrativos ou descritivos do que muitos dos capítulos. Seguem os 
títulos e detalhes do processo de criação dos capítulos: 

“Do respiro de Maria após ler a anedota de Paulina Philadelphia 
e lembrar de sua história ou o espaço das rendas”, título bastante 
descritivo, liga a HQ ao conto e também expressa o espaço simbólico 
feminino que se constrói com base na fragmentação rítmica das 
estampas na página e de um monólogo-resposta à “anedota de 
Paulina Philadelphia”. É a partir da ligação entre um novo relato e a 
repetição dos padrões do espaço feminino da costura que se constrói 
o primeiro capítulo. Além do jogo de quadrinhização que evidência 
a vontade de extrapolar o espaço fechado, o final do capítulo (nas 
duas últimas páginas) soma outras simbologia a partir da colagem 
da planta de uma igreja junto da estampa rasgada e outros “cacos” 
de manchas pretas — essas manchas também foram retiradas das 
edições escaneadas do periódico.

“Todas essas cabeças estranguladas e olhos estrangulados 
e bamboleantes fungos que crescem e gritam de troça! Ou lembro 
como se fosse hoje”, o primeiro trecho do título vem do livro “Papel 
de parede amarelo”, de Charlotte Perkins, publicado pela primeira vez 
em 1892 e mostra um dos momentos em que a personagem, olhando 
para o papel de parede do quarto, começa a ver formas e se sentir 
oprimida e atormentada. Trouxe a referência para a HQ por conta da 
recorrente ideia da mulher histérica e frágil, que deve ser cuidada e 
por isso tem seus impulsos impedidos ou deslegitimados, além da 
sensação de grotesco que o trecho me passa, que casa bem com o 
segundo trecho do título “lembro como se fosse hoje”, que reflete 
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Fig.13: Página do “Jornal das Famílias”, 1876. Edição de 14 de dezembro.

  Fig.14: Mancha retirada de rasura no da imagem digitalizada do “Jornal 
das Famílias”, 1876. Edição de 14 de dezembro.

Fig.15: Ilustração do processo de criação em “Sem olhos ou ecos de Maria”, 2019. 
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a abstração grotesca e violenta do capítulo. A imagem pixelada foi 
editada para eliminar os tons de cinza, gerando um alto contraste. 
Página a página foram somadas grafias em preto e branco para 
aumentar a sensação de um corpo interior, orgânico, com fluídos 
e ranhuras (Fig.13 a 14). É uma sequência de pouco significado 
narrativo, que busca afetar o leitor em outros níveis de percepção. 
Se no conto o horror era amenizado com a narração em moldura, só 
uma história distante, mas com sérias implicações de intimidação; 
aqui ele é trazido à centralidade, evidenciado antes de qualquer 
compreensão dos acontecimentos; o grotesco é aqui abstração, 
dúvida e violência.

“Não: o que te escrevo é de fogo como olhos em brasa ou de 
quando Maria foi jogada de volta ao seu templo”; A primeira oração do 
título é fragmento do livro “Água viva”, da escritora brasileira, Clarice 
Lispector, livro rápido de um fluxo de consciência que utiliza de uma 
escrita liberta, aberta e potente; uma imaginação que incomoda, 
assim como incomodou o mínimo ato liberto de Lucinda.  Esse capítulo 
funciona visualmente como um desdobramento do anterior — toda 
essa HQ foi realizada na sequência em que se apresenta no livro final, 
ainda que cada parte tenha sofrido algumas alterações e ajustes 
posteriores, ela se construiu como reflexão e diálogo meus com 
o conto e as imagens do jornal —, no capítulo, eu repito as imagens 
grotescas, mas acrescento um relato verbal que pode ser atribuído a 
Maria do Céu. O texto foi remodelado a partir de fragmentos de texto 
do conto machadiano; a descrição que a personagem Damasceno 
faz sobre Lucinda foi retrabalhada e transformada em um relato em 
primeira pessoa, acompanhando os ruídos das imagens anteriores 
espaçadas por quadros brancos que dominam o espaço página 
a página (Fig.16), seguidos de um retorno das imagens orgânicas 
acrescidas dos símbolos religiosos e das estampas;

“Sobre quando proibições são tomadas por dádivas e as 
dívidas são criadas ou territorialização das musas”, esse título 
aponta para a limitação de acesso ao mundo apresentada sob a ideia 
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Fig.16: “Sem olhos ou ecos de Maria”, 2019. 

Fig.17: “Sem olhos ou ecos de Maria”, 2019.

Fig.18: “Sem olhos ou ecos de Maria”, 2019. 

Fig.19: “Sem olhos ou ecos de Maria”, 2019. 



25

de “proteção do mais fraco pelo mais forte”. Mesclando as imagens 
das estampas com cenas abertas, espaços urbanos e homens em 
diferentes afazeres, penso nas relações territoriais implicadas 
nas imposições sociais. Esse capítulo se divide entre o espaço 
masculino, sua prepotência e a liberdade que retêm só para si. Em 
oposição ao espaço da mulher, restrito, o do véu, da renda, da casa, 
do espaço fechado.

“Fragmentos de um episódio de salão em que muito foi falado, 
mas somente um ponto foi dito ou de uma redução que ainda diz 
muito”, um título referencial e autoexplicativo, resgata o enredo geral 
do conto “Sem olhos” e também pondera as possíveis simplificações 
ou reduções dessa recriação. Feitas por meio de um olhar míope, 
tenho consciência de nuances deixadas de lado; uma questão de 
escolha, busquei criar uma HQ com imagens que evidenciassem 
o contexto violento das imposições morais e dos bons costumes, 
que ora ou outra se mostram como proteção e apontam liberdades, 
mas acabam por manter tudo como sempre, num processo de 
secularização. Esse capítulo se desenvolve no espaço fechado, 
trechos do conto de Machado de Assis são colados em diálogo com 
as imagens de mulheres/Marias do Céu e padrões de tecido. “Maria 
do Céu tinha seus olhos baixos”; “Crê agora em fantasmas, D. Maria 
do Céu?”; sempre dentro da caixa, sufocadas, o capítulo se guia por 
esses dois trechos irônicos do narrador e do desembargador sobre a 
personagem. 

1.5. MONTAGEM INFRANARRATIVA OU SEQUÊNCIA-CONCEITO

“Sem olhos ou ecos de Maria”, na remixagem de imagens 
de segunda geração, acaba por ser um dos quadrinhos dessa 
investigação com mais presença da figuração e acaba colocando 
também em tensão as forças narrativas e não-narrativas. 
Groensteen (2015) chama de infranarrativo o quadrinho que tem 
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figuração, mas não firma uma narrativa “coerente”. O mesmo autor 
aponta para algumas relações infranarrativas entre imagens, 
sendo elas: “amálgama”; “catálogo”; “variação”; “declinação”; 
“decomposição”; “seriação” e “fragmentação”. Esses modos lembram 
que nem sempre o contato entre duas imagens gera narrativa. 
Nesses casos, assim como em boa parte de “Sem olhos ou ecos de 
Maria”, “o encadeamento de quadros não é determinado por uma 
inferência lógica, por uma ordem causal-dedutiva” (GROENSTEEN, 
2015, 113). Muitas vezes o diálogo cria séries, sendo séries “uma 
sucessão continua ou descontinua de imagens ligadas por um 
sistema de correspondências icônicas, plásticas ou semânticas.” 
(GROENSTEEN, 2015, 113). 

Essas definições servem para pensar toda a presente 
investigação e não apenas essa HQ específica, mas a proximidade 
desse trabalho com a narrativa me instigou pensar com mais calma 
sobre o tema. A presença figurativa é amplificada pela referência ao 
conto machadiano, esses dois fatores são o bastante para vincular 
toda a “Sem olhos ou ecos de Maria” a uma narrativa, que a ronda, a 
invade e a abandona constantemente, ainda que seja composta por 
relações infranarrativas.

Formalmente explorei muitas relações como a fragmentação 
– em que uma imagem contínua é dividida pelos quadros –, que 
aparece no terceiro capítulo: “Todas essas cabeças estranguladas...”, 
uma vez que inverti a imagem da mulher costurando (que aparece 
na capa e recorrentemente durante a HQ), a dividi em 12 quadros e 
somei ruídos, pequenos apagamentos. Esses apagamentos e ruídos 
vão se ampliando página a página, ampliando a sensação de que 
algo pulsa e escorre, algo que a imagem não consegue conter. Outra 
forma de ordenação que é recorrente nesse trabalho é a variação, 
em que um mesmo tema aparece recorrentemente, em diferentes 
imagens, como os recortes de estampas que, ora sequencialmente, 
ora distantes, reaparecem em vários momentos da HQ. Quando 
se fala em relação entre imagens nas HQs, é importante lembrar 
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Fig.20: “Sem olhos ou ecos de Maria”, 2019.
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que não se refere apenas a imagens justapostas, mas também 
relações distantes, pois as imagens ecoam umas nas outras por 
toda a extensão da publicação, no que Groensteen (2015) chama de 
“tessitura” ou “entrelaçamento” (tressage). 

Destaco esses dois elementos, pois eles servem para 
exemplificar o processo de construção dessa HQ, um grande trabalho 
de tecitura das referências textuais de “Sem olhos”, de Machado e 
imagens do jornal, coladas com algumas intervenções minhas sobre 
essas imagens e textos e pouquíssimas somas de novos elementos 
que ajudassem a costurá-las com nosso tempo. 

Exemplo disso é o texto do segundo capítulo, “Do respiro de 
Maria...”. Aqui parti de uma anedota de Paulina Philadelphia, que 
encontrei na edição de 15 de janeiro de 1877 do “Jornal das Famílias”. 
Achei irônica a presença de uma piada que envolve a cegueira em 
uma edição que contém um conto que fala sobre a ação de cegar 
uma mulher. Utilizei desse recorte para começar o capítulo que se 
desenvolve com a fala em primeira pessoa que reverbera essa piada, 
colocando-a em relação com o conto. Aqui fica levemente indicado 
que a personagem que fala é Maria do Céu, personagem do conto 
de Machado. Esse trecho aponta para uma reflexão da personagem 
sobre os fatos do conto. 

Fig.21: Detalhe do “Jornal das Famílias”, 1876. 
Edição de 14 de dezembro.
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É uma montagem ampla que envolve muitos elementos 
distintos, agrupando alguns e opondo outros, colocando lado a lado 
elementos mais narrativos e outros infranarrativos ou de completa 
abstração. Tudo isso em um cruzamento de temporalidades.  

Pensar por montagens seria atentar, respeitar ou, 
ainda, provocar heterocronias. Esse choque de tempos 
heterogêneos que explicita uma coexistência temporal 
conflituosa, de temporalidades mais complexas ou 
mesmo impuras, como diz Jeanne Marie Gagnebin (1999, 
p. 99), trata-se da “lembrança do passado que desperta 
no presente o eco de um futuro perdido” (BERENSTEIN, 
221, 2018)

Procurei ecoar nessa grande mistura da HQ, rememorar um 
passado de violências ditas sutis, e o choque de tempos, assim 
como a forma que varia entre modos narrativos e não-narrativos. 
Em boa parte dessa quadrinhização eu abandonei as sequências 
narrativas para investir em sequências mais simbólicas, conceituais. 
Por conta da quantidade de diálogos muito distantes acabei com 
algumas dúvidas sobre a inteligibilidade do projeto. Diferente de 
outras obras, essa leitura mesclava a presença, o olhar háptico de 
operações mais matéricas ou conceituais, com uma montagem 
de referências e modos muito diferentes. Característica que se 
impõe no trabalho mais dinâmico de montagem dessa investigação, 
tornando claramente a “montagem algo observável pelo espectador, 
à maneira de mais ‘um recurso’, de forma que traga contribuições 
artísticas para além da organização, num fluxo cronológico 
geralmente pensado como natural” (2019, p.31), como afirma Villa-
Forte sobre Eisenstein. 

“Sem olhos ou ecos de Maria” foi a única das HQs dessa 
investigação que “coloquei à prova” antes de publicar. Enviei ela 
concluída para uma série de leitores de diferentes áreas. Alguns 
chegaram na obra machadiana outros não, mas todos devolveram 
leituras com base nas noções de imagem oitocentista, público 
x privado e a materialidade das estampas, que por si já apontam 
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para certos sentidos. Esse fato me mostrou que ainda que aberta e 
multifacetada, o trabalho estava inteligível, e reforçou a afirmação de 
Villa-Forte de que “(...) as operações de deslocamento e montagem 
são materializações de ressignificações por meio dos próprios 
objetos ressignificados” (2019, p.50)

1.6. ECOS DE MARIA OU UM PROCESSO ERRÁTICO FORMATIVO

Todo o trabalho de montagem de “Sem olhos ou ecos de Maria”, 
é para mim o exercício do próprio pensamento. Eu tentava elaborar 
alguma compreensão sobre os temas da violência e do impedimento 
de olhar a partir da forma. Entendo esse exercício errático de agrupar 
elementos distantes junto de Adolfo Montejo Navas:

Na natureza da colagem [...] procura-se responder a 
um mundo caótico, com sua credibilidade humanista 
afetada, instável com uma visão múltipla. Nessa 
tradução atraída pelo plural, reconhece-se o mistério 
de cada coisa e as certezas obrigatórias são rebaixadas 
de escalão, numa mistura de ‘sonho e reflexão’. O 
que se divisa na colagem é a condição enigmática da 
totalidade, agora fragmentada, redimensionada. [...] 
As justaposições e discordâncias são o trabalho de 
construção e desconstrução sobre uma matéria que 
é o acaso, o descontínuo, o acidente, a fragmentação 
do mundo em partes de acontecimento. Uma quebra 
representacional dentro da visualidade que responde 
a uma quebra maior, de sentimento e de entendimento 
do mundo. No fundo, cada fragmento é um desvio, um 
antídoto para essa totalidade examinada como canônica 
e insuficiente.” (Navas, in LONGO, 2017, p.144)

Extremamente poético, Navas encontra na colagem 
uma possibilidade de nos reorganizarmos diante do mundo, 
reorganizando um mundo. Ao pensar assim, “Sem olhos ou ecos 
de Maria” é parte de um processo que realmente procura ser, ou ao 
menos vislumbrar, um “antídoto para essa totalidade examinada 
como canônica e insuficiente”. Essa HQ é torta, agrupa tudo o que 
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não parecia ser agrupável de início. Forma-se em uma busca por um 
diferente entendimento da linguagem poética, como é toda essa 
investigação, ainda que seja apenas um lampejo. Nesse contexto, 
tenho olhado para as conjunções do meu trabalho com múltiplas 
produções e compreendido que existem uma série de pontos 
luminosos respondendo aos projetores que tentam cegar tudo.  

Assim como existe uma literatura menor - como bem 
o mostraram Gilles Deleuze e Félix Guattari a respeito 
de Kafka -, haveria uma luz menor possuindo os 
mesmos aspectos filosóficos: “um forte coeficiente de 
desterritorialização”; “tudo ali é político”; “tudo adquire 
um valor coletivo”” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.52).

Nesse sentido, há mesmo um valor coletivo nessa produção 
menor, seja a minha própria produção, em um diálogo interno, sejam 
as relações possíveis com trabalho outros, que ampliam e reforçam 
uma teia de trabalhos que se opõem à linguagem transparente e com 
isso, não apenas criam formas singulares, como também encontram 
outras questões, pontos de vista e sobrevivências. 
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NOTAS

1 . “On peut en distinguer de deux sortes. Dans les unes, 
l’abstraction est ‘native‘; dans les autres, l’abstraction est gagnée, 
elle est la resultat d’une opération d’effacement, de brouillage, de 
recouvrement ou de distorsion appliquée à une image initialement 
figurative.“ (GROENSTEEN, 2011, p.13).
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1. PRA QUEM? MOEBIUS E O PALÁCIO: ENSAIANDO
“O importante agora é recuperar nossos sentidos. 

Precisamos aprender a ver mais, a ouvir mais, a sentir 
mais.” (Susan Sontag) 

Como lidar com o impulso inicial da criação? Ela pode ser 
vontade indiscriminada ou proposição calculada. De uma ou de 
outra maneira, depende de um colocar-se em busca. A criação 
muitas vezes é um encontro e a sua motivação pode ser a 
própria busca desse encontro, um lançar-se na amplidão. Assim 
como Foccilon (2012) fala do trabalho das mãos, misteriosa, 
sempre a ponto de iniciar algo, uma imagem da vontade e do 
impulso criativo. 

Todo trabalho plástico e quadrinhístico é trabalho da mão. 
“Mão é ação”, afirma o mesmo autor (2012, p.6), ação pensada. 
Não o pensamento calculado, planejado, mas o pensamento 
da própria ação, ação-pensamento, formatividade pura, ação e 
pensamento do corpo pulsante. Encontra caminhos, dança com 
prazer sobre a superfície e pode, ou não, encontrar motivos. 
Motivo e motivação podem se aproximar ou manterem-se 
independentes. A motivação enquanto busca leva a encontros 
que não precisam se fixar em motivos. Digo isso para lembrar 
que o prazer da mão, nesse caso, da mão “desenhante”, que 
dança a ferramenta sobre a superfície, independe do motivo, 
esse não a prende, nem a liberta, é apenas possibilidade, um 
dos vários encontros e não ponto de chegada. 

Nesse sentido a mão também encontra seus percalços. 
A função sistemática a coloca em rotina e retira sua 
espontaneidade, barra sua busca. A função transforma-a em 
linha reta, que tem de mirar no ponto final e disparar a toda 
velocidade. Fato comum ao homem feito que “interrompe 
essas experiências e, uma vez que está “feito”, deixa de se 
fazer” (FOCCILON, 2012, p.16). Cabe a nós mantermos o lúdico, 
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Fig.2: “Caminhando”, 1963. Lygia Clark.

Fig.3: “Caminhando”, 1963. Lygia Clark.
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o erótico, estimular os sentidos, fazendo-nos constantemente, 
assim como solicita Sontag contra a interpretação, que entre suas 
propostas propõe também que não tomemos como feito o objeto 
artístico (2020). 

1.1. MOEBIUS: ENCONTRO DO DESENHO DO ENCONTRO
“Há que se buscar vias de acesso à potência da criação em 

nós mesmos: a nascente do movimento pulsional que move 
as ações do desejo em seus distintos destinos”

(Suely Rolnik)
  

A fita de Moebius “uma superfície topológica na qual o 
extremo de um dos lados continua no avesso do outro, o que os 
torna indiscerníveis e a superfície, uniface” (ROLNIK, 2018, p.41). 
Ligia Clark explorou essa fita em “Caminhando” (Fig.2 e 3), 1963, 
criando um trabalho que é puro percurso em ação, um trabalho 
que só existe colocando a mão em movimento e assim expõe a 
nós, pelo próprio movimento, o cruzamento do dentro e fora, do em 
cima e embaixo. Também é Moebius o quadrinhista francês, criador 
de “Garagem Hermética” (Fig.4) e “Arzach”. Operando em uma 
linguagem de reprodução gráfica, a experiência que proporciona 
é menos direta — quanto à interação com a matéria plástica — mas 
não menos intensa. Assim como Lygia ao nos colocar em ação num 
corte potencialmente infinito da superfície, os trabalhos de Moebius 
promovem encontros com novos efeitos que bagunçam as noções 
de equilíbrio, organização e hierarquia. A “Garagem hermética” é 
cintilante e aberta, vai para onde quer, pulsa sob a caneta do autor e 
nos desestabiliza . 

Era essa força e esse estranhamento pulsante que eu buscava 
quando comecei “Pra quem? Moebius e o palácio”. Já estavam prontos 
alguns dos trabalhos dessa investigação: “Mínimos detalhes”, “Este 
não é um lugar seguro”; “E daí?”; e “Sem olhos ou ecos de Maria”. 
Esse último havia tomado boa parte da minha atenção em 2020, e, 
ainda que contenha desenhos, é produzido predominantemente 
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Fig.4: “Garagem Hermética”, 
1976-1980. Moebius.
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com colagem digital, assim como outras intervenções gráficas e 
desenhos também realizadas com o photoshop. Depois de um longo 
período trabalhando com o digital, eu queria deixar a mão trabalhar 
em contato direto com a matéria plástica, não sabia nada sobre esse 
trabalho novo, exceto que ele seria um trabalho essencialmente do 
desenho, uma exploração do “saber do corpo” (ROLNIK, 2018, p.54).

É o seguinte: a dissonância me é harmoniosa. A melodia 
por vezes me cansa. E também o chamado “leit-motif”. 
Quero na música e no que te escrevo e no que pinto, 
quero traços geométricos que se cruzam no ar e formam 
uma desarmonia que eu entendo. É puro it. Meu ser se 
embebe todo e levemente se embriaga. Isto que estou 
te dizendo é muito importante. E eu trabalho quando 
durmo: porque é então que me movo no mistério. (Clarice 
Lispector, 2019, p.71)

No caminho de Clarice Lispector, atrai-me o ruído, a 
dissonância, sem motivo marcado ou representativo. O “leit-motif” 
me parece algo representativo, uma ligação direta entre o som 
e a personagem, um recurso cativante, veloz, mas dificilmente 
“embriaga”. O processo em “Pra quem? Moebius e o palácio” tem 
células que se repetem, mas não se fecham em uma representação, 
nem sequer se costuram buscando significar algo pré-determinado. 
Iniciei pelo ruído e para isso dispus sobre a mesa a quantidade de 
folhas que nela cabiam, essa seria a extensão do trabalho. Com 
aguada de nanquim e um pincel grosso, tracei caminhos pelas folhas, 
rastros e manchas que se sobrepunham livremente, acidentes que 
eu sabia que se somariam ao trabalho final. A mão oscila, mas não se 
reprime em campo aberto, ela apenas age. 

Após ter algumas camadas de nanquim sobrepostas nas folhas, 
15 delas, parei para descansar e observar o que já estava feito. Havia 
ali um tom, olhei elas juntas e separadas, mas ainda não entendia 
como prosseguir. Em um gesto mental, mas ainda intuitivo, procurei 
um livro na estante para dar algum encaminhamento ao trabalho. 
Acabei escolhendo o ainda não lido “No palácio de Moebius”, de Nuno 
Ramos (2019). O livro fala de artistas “antirretóricos”, “atraídos pelo 



10

Fig.5: Nocturno 
(Transportáveis nº4), 
dec. 1970. Artur Barrio.

Fig.6: “Monogram”, 
1955-59. Robert 
Rauschenberg.
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silêncio de seus quartos vazios” (2019, p.63) e fala de Mira Schendel, 
Ligia Clark, Helio Oiticica, “Águas de março” de João Gilberto, em 
suas dificuldades de expansão, “de exteriorização, de embate com 
o mundo”, dificuldades que retornam como “energia narcísica para 
a própria obra” (2019, p.13). Opõe esses e outros artistas aos mais 
expansivos como Guimarães, Glauber e Caetano, apostando na 
tese de que na vontade de busca pelo exterior, pelas relações arte e 
vida, esses artistas voltam-se ao interior, saem do plano do quadro 
e ao chegar no mundo cavam um buraco para si. Sua hipótese é a 
de que a falta de interlocução pode ser uma das responsáveis pelo 
fenômeno. Não é a sua conclusão que me move, ainda que a falta de 
interlocução seja uma questão aguda na produção artística. O que 
me move no seu texto é o fato de que ele me desperta muitas dúvidas 
e desloca meu olhar. Como é esse retorno a si? O que acarreta entrar 
no palácio de Moebius? Quem mais está lá? Glauber, tão expansivo, 
não teria invadido o palácio em “A idade da Terra”? Estamos falando 
de um experimentalismo hermético ou vai além disso? Em que 
medida essa ideia põe em tensão a postura do artista e a forma do 
seu trabalho? 

Não procurei responder nenhuma dessas perguntas, apenas 
coloquei o álbum de João Gilberto, com seus loops – que não se 
limitam à letra de “Águas de Março”, pois retornam o tempo todo 
durante o álbum de 1973 – e voltei a desenhar. Comecei colocando 
nas páginas os trabalhos de alguns dos artistas citados (Hélio 
Oiticica, Lygia Clark e Mira Schendel), e somei alguns cuja forma 
me atrai, como “Monograma”, 1955-59, de Robert Rauschenberg 
(Fig.6) e “Nocturno (Transportáveis nº4)” (Fig.5), de Artur Barrio. 
Esse conjunto me parece permanecer no limiar entre o político e o 
hermético, entrando e saindo do palácio. Desenhei uma a uma das 
obras sobre as folhas já manchadas, num exercício de transparência 
e opacidade dessas imagens, que vêm da referência fotográfica, 
mas se diluem nos ruídos visuais da aguada de nanquim. Ora ocupam 
a página toda, ora são fragmentadas, em um conjunto que faz a 
catalogação de imagens que, afora serem todas obras de arte, não 
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Fig.7, 8 e 9: 
Processos da 
“Pra quem? 
Moebius e o 
palácio”, 2021.



13

têm homogeneidade temática ou formal, comunicam-se por formar 
uma constelação de saídas da superfície tradicional. 

1.2. ENSAIANDO GRAFISMOS: AFINAL, A GRAFIAÇÃO É A MÃO 
FAZENDO?

“A lei formal mais profunda do ensaio é a heresia. Apenas a 
infração à ortodoxia do pensamento torna visível, na coisa, 

aquilo que a finalidade objetiva da ortodoxia procurava, 
secretamente, manter invisível.”

(ADORNO)

O “saber-do-corpo” que guia esse trabalho, expõe no objeto 
final uma grafiação muito distinta. Ao que me parece, apesar de tudo 
o que há de articulação nas HQs, é essa grafiação que fala mais alto 
aqui. Trabalho intuitivo que não coloca as referências à frente da 
marca. De alguma maneira, resgatar essas imagens parece para mim, 
quase como uma desculpa para riscar. E ao mesmo tempo, assim 
como elas marcam uma mudança de ponto de vista sobre a arte, aqui 
o trabalho formativo, o gesto da mão, pede o protagonismo, acima das 
referências e da articulação, a grafiação aponta para a sobreposição 
de camadas, para a sobreposição de possibilidades, cruzamento 
entre uns e outros, entre eus e outros, entre eus e eus e outros e 
outros, em tempos distintos. Sendo a grafiação a enunciação gráfica, 
que divide na narrativa dos quadrinhos a construção de sentido 
com outros regimes – mostrativos e narrativos –, aqui arrisco um 
ensaio grafiativo – é possível? –, pois toda a construção, conexões 
e articulações vêm do fazer gráfico, do gesto, aberto e sobreposto. 

As exceções das imagens referentes às obras de arte 
contemporâneas são a página de abertura e a sequência final, de seis 
páginas. Na primeira, uma imagem figurativa humana, uma relação 
de livre associação que após desenhar o bode de Rauschenberg, 
conectou-me com uma imagem de bruxa, um tom ritual que vem de 
pinturas como as de Goya (Fig.10) ou filmes como “A Bruxa”, 2015, de 
Robert Eggers, dando início à HQ com um ar místico que se pouco 
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tem a ver com as imagens que virão em sua sequência, muito tem a 
ver com a intuição e crença na força conjuntiva do gesto. Além disso, 
refere-se também a dois grandes autores brasileiros citados por 
Nuno Ramos: a bruxa fundadora, Ly gia Clark, e o bruxo do Cosme 
Velho, Machado de Assis.

A sequência final, após as referências à Mira Schendel – nas 
duas únicas páginas de fundo branco, somadas posteriormente 
–, há a tentativa de reconstrução e destruição do espaço gráfico, 
devorado pela fragmentação, devorador de referências e devorador 
de si mesmo (Fig.11), antropofágico e autofágico em constante 
movimento de reconstrução. Diferente do “homem feito” de que fala 
Foccilon, que abandonando a liberdade desejosa da mão, deixa de se 
fazer, aqui a mão não para de se refazer, camada após camada. 

 1.3. OBRA PERCURSO OBRA 

Uma última camada que somei antes de dar como finalizado 
esse trabalho foi o texto verbal. Ele foi incluído posteriormente ao 
trabalho gráfico finalizado, assim como os requadros brancos que 
foram somados na finalização no photoshop. Para esse texto, pensei 
em algumas possibilidades e a que se mostrou mais potente foi 
manter a referência ao ensaio de Nuno Ramos, então me escorei na 
letra de “Águas de março” e sua repetição do “infindável presente do 
indicativo do verbo ser” (RAMOS, 2019,p.13).

 O paralelismo da música foi repetido em “Pra quem? Moebius e 
o Palácio” e se constrói logo após o início do texto: “é o cansaço que 
chega, já chega, o desencanto já tomou a terra, o bode, nenhuma 
erva daninha. É a falta de apego, é o bom e o mau, é o medo, costume, 
a concessão, o aprisionamento (...)”. Esse texto que até pode ser, 
meio torto, cantado no ritmo de águas de março, é costurado a partir 
de palavras retiradas do ensaio de Ramos (“o bruxo”, “o verme”, “o 
hiato”, “um nada com uso”) e palavras que circulam o sistema dos 
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Fig.10: “Sabá das Bruxas”, 1789. 
Francisco Goya.

Fig.11: “Pra quem? Moebius e o 
palácio”, 2021. Página.
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quadrinhos e meus processos (“a forma”, “o caminho”, “a fenda”, “o 
olho do gato”, “o grito”, “a estrada”). Somou-se ainda, no momento da 
explosão na sequência final, palavras retiradas da música “Magia do 
vento”, de André Abujamra, uma linda e tensa poesia do inventar: 

(...) E tudo que inventamos permanece no tempo/ 
Coloca lama, coloca som / Coloca cor, coloca tristeza 
/ Coloca luz, coloca calor / Coloca medo, coloca dor / 
Coloca frio, coloca pus / Coloca flor, coloca tinta / Coloca 
tampa, coloca tatuagem / Coloca leite, coloca pinga / 
Coloca planta, coloca mijo / Coloca peito, coloca bunda 
/ Coloca porra, coloca tesão / Coloca amendoim, coloca 
reza / Coloca lata, coloca bomba / Coloca paz, coloca 
velho / Coloca raio, coloca nenê / Coloca conta, coloca 
mar / Coloca céu, coloca orixá / Coloca Criolo, coloca 
Pereira / Coloca Moska, coloca Peixe / Coloca mulher, 
coloca menino / Coloca som, coloca silêncio / Coloca 
mordaça, coloca pipoca / Coloca Karnak, coloca Gork 
/ Coloca amizade, coloca dinheiro / Coloca trabalho, 
coloca meleca / Coloca cueca, coloca calcinha / Coloca 
foto, coloca selfie / Coloca no Face, coloca na mesa / 
Coloca no trem, coloca na estrada / Coloca na puta, 
coloca na freira / Coloca na igreja, coloca no pau / Coloca 
no terreiro, coloca Machado / Coloca espada, coloca 
uma flor / Coloca enfermeira, coloca um doutor / Coloca 
esperança, coloca guerra / Coloca um gigante, coloca 
um anão / Coloca uma flecha e mistura tudo com o vento 
ventando / Com o vento ventando (ABUJAMRA, 2016)

O que Abujamra coloca nas suas invenções, desierarquizadas, 
misturam o fútil e o nobre, os fluídos corpóreos e os produtos 
industriais, são algumas das palavras das quais me aproprio para 
essa sequência final. Cheguei a pensar em retirar o paralelismo, o 
que imprimiria um tom de conclusão no final, mas desisti da ideia 
por esse mesmo motivo, não há porque fechar um trabalho que 
se desdobra de encontros e estranhamentos do fazer, como o 
“vento ventando”, como afirma Garramuño: “Obra como percurso 
(...) num atordoamento em que o itinerário se transforma na busca 
de um modo de habitar um espaço atravessado por diferenças e 
heterogeneidades dramáticas, sem apaziguamento” (2014, p.95).

Esse trabalho é o trabalho de um impulso, foi todo criado 
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em uma madrugada e uma manhã, guiado pela intuição em seus 
entrelaçamentos. Apenas o trabalho de edição foi realizado 
posteriormente, em uma ou duas semanas – ajustar o texto nas 
imagens, definir a capa e os paratextos, assim como o título. Aliás, 
esse deixa clara a alusão ao ensaio de Nuno Ramos, mas brinca 
também com o autor Moebius ao inverter “o palácio de Moebius” em 
“Moebius e o palácio”. 

Produzida em fevereiro de 2021, desenhada em folhas de 
23X21cm, com nanquim e caneta Posca branca, “Pra quem? Moebius 
e o Palácio”, foi lançada em março do mesmo ano pelo Selo Risco 
Impresso, em formato 16,5X16cm, canoa, papel polén bold 90g, 20 
páginas, miolo em P&B e capa colorida. 

1.4. DESLENDO E DESLIZANDO

O trabalho de criação intuitivo foi completamente atravessado 
por outras obras, tecendo relações ora próximas, ora distantes, 
criando uma outra substância a partir do remanejamento das 
moléculas de uma substância anterior, processo esse contido no 
conceito de desleitura, de Harold Bloom, muito bem debatido por 
Jorge Menna Barreto em sua tese “Exercícios de leitoria” (2012). 
Barreto afirma que 

A ‘desleitura’ está na base da formação do artista-leitor, 
como um átomo desobediente que, num dado momento, 
afasta-se da órbita comum e traça um desvio. Afirma-se 
assim um modo de ver deslizante, (...) diferente do ponto 
de vista de um historiador ou acadêmico, na acepção 
mais conservadora dos termos. (2012, p.18)

Leitura e criação, referência e intuição, não se opõem, mas se 
ampliam, a leitura em “Pra quem? Moebius e o Palácio” traçou fendas 
para novas entradas da mão pensante, ela mesma controlando todo 
o exercício de desleitura, que é crítica, mas não racional, “a leitura do 
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Fig.12: Capa do álbum “Moebius e o palácio”, 
composto e gravado para o projeto Outro.

Disponível no Bandcamp: https://
outroriscosonoro.bandcamp.com/
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artista não está comprometida com a ideia de justiça ou de avaliação 
precisa (...) É um desvio criador” (BARRETO, 2012, p.18). 

E se a mão é ela mesma ação desviante, porque busca o impulso 
vivaz, a mágica e o desejo experimental, também a “concepção de 
desvio (...) não é casual ou natural. É fruto de um olhar intenso que 
possibilita entrar em relação forte com o outro e gerar o conflito 
necessário para que o desvio ocorra.” (BARRETO, 2012, p.19). Numa 
aparente contradição, que percorre todo trabalho criativo, essa 
HQ é fruto de um cruzamento de intuição e intencionalidade, que 
permite e procura a liberdade desse “saber-do-corpo”, o que exige 
uma produção que se ensaia, que se faz fazendo, o que não impede 
a intencionalidade desviante que deslê e se agarra em pequenas 
arestas críticas para somar curvas ao percurso.

1.5. OUTRO – MOEBIUS E O PALÁCIO
“Um outro tempo, um outro espaço de montagem. Fluxo da 

imagem que vai por caminhos incontroláveis como um rio 
que corre... um outro barato. (...) É pra ver e ouvir, não dá pra 

contar porque não tem o que contar.”
(Glauber Rocha)

 

Após o término da HQ, o processo de criação não parecia todo 
completo na minha cabeça, uma vontade continuava ali dentro, 
o que me levou a continuar procurando alguns texto e vídeos dos 
autores citados por Nuno Ramos em “No palácio de Moebius”. 
Compilei alguns desses vídeos e comecei um exercício de resolvê-
los também em música. Assim como a HQ foi um exercício intenso de 
trabalho intuitivo em pouco espaço de tempo, procurei mergulhar 
nos sons para criar esse desdobramento sonoro, gerando o álbum 
“Moebus e o palácio“ - a ser lançado com o projeto Outro (Fig.12). 
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O início do processo se deu com a captação de sons do café 
da manhã para somar às músicas e aos trechos de entrevistas dos 
artistas. Em seguida editei trechos do áudio desses artistas (Lygia 
Clark, Artur Barrio, Hélio Oiticica e Nuno Ramos). Essas deram origem 
à primeira música, que posteriormente foi dividida em duas: “A ponte” 
e “A busca”. A primeira, um longo drone, com ruídos e feedbacks 
de guitarra e sintetizadores, mesclados com sons cotidianos de 
louça sendo posta e retirada da mesa, assim como água na pia; 
aos poucos uma melodia de guitarra se sobrepõe. Essa melodia 
da base para todas as que se seguirão e tem como referência a 
sonoridade ambiente da banda “Godspeed You! Black Emperor”, 
assim como as repetições provenientes do post-rock, mas também 
da música brasileira dos anos de 1970 como Caetano Veloso, Tom Zé 
e principalmente, Walter Franco, que me ensina o valor e a força do 
cíclico na construção artística — característica que se estende a boa 
parte da minha produção.  

A segunda música é composta por uma variação da melodia, 
mais atenuada e dos fragmentos de fala selecionados. Nos 
fragmentos é possível ouvir frases sobre a busca, interior e exterior, 
sobre experimentação radical, acaso e imposição do tempo e 
autoritarismo, sobre o indecifrável e o fazer como caminho possível 
e identidade. 

A partir dali, repeti o mesmo processo, criando quatro 
grandes faixas que se dividiram em 8 por suas variações. Temas 
razoavelmente simples em sua estrutura, em que procurei somar 
e retirar camadas de sons, priorizando o clima dessas repetições. 
Algumas mais pesadas, outras mais leves, estavam contidas ali 
variantes de sobreposições, as camadas de ruídos e melodias, que 
fazem paralelo com as imagens da HQ. Todas com a estrutura básica 
prontas e instrumentais, passei a ouvi-las algumas repetidas vezes, 
procurando o que faltava em cada faixa e buscando dar unidade a 
elas. Nesse processo, recortei trechos do texto da HQ e remodelei 
esses textos em letras para três músicas. “O verme que devora” 
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e “Bruxa” são as faixas três e quatro e contêm letras que vão na 
mesma direção da HQ, mas por serem fragmentos menores acabam 
destacando as referências a Machado de Assis e Lygia Clark. 
Enquanto “O verme que devora” aponta para as modificações do 
processo, “A bruxa” expõe as incertezas de um caminho que “se faz 
caminhando”. 

“A margem é maior” e “Não há dentro ou fora” são instrumentais 
que estruturam a forma da repetição e das camadas. A primeira, 
arrastada, retoma os sons cotidianos da chaleira e pia que 
atravessam uma sonoridade cíclica como as próprias ondulações da 
água em um rio. A segunda, ainda que siga o tom da anterior, arrefece 
as tenções tanto no ritmo quanto nas harmonias, em um exercício de 
aceitação, mas leve.

Duas das músicas não funcionavam com o todo e foram 
descartadas. As duas últimas faixas são “Falando pra quem?” e 
“Miravesso”. A primeira serve de introdução da segunda, em que se 
repete uma célula sonora bastante agressiva e ruidosa, mais intensa 
e cheia, ela vai perdendo os instrumentos e esvaziando sua força até 
a entrada de “Miravesso”. Em uma coincidência, os ruídos percussivos 
criados para “Falando pra quem?” acabaram soando bastante 
próximas ao arranjo de guitarras de “Judiaria” de Arnaldo Antunes.  
“Miravesso” começa repetindo a música anterior, mas somada de 
voz, que mais agressiva canta: “o céu que vira chão, ilusão só o seu 
corpo, só há carne fraca e osso”.  Na sequência a música entra em 
um ritmo mais calmo e hipnótico, com vozes inspiradas por Pet Shop 
Boys, André Abujamra e Caetano Veloso. Essa é a única faixa em que 
as vozes efetivamente guiam a canção, ainda que não haja um refrão 
e a estrutura convencional. 

O álbum que se formou, surge da experiência da HQ que em 
seu processo despertou o desejo de criar também som, de levar as 
mesmas estruturas, ou paralelos possíveis, para a música. Ainda que 
não esteja diretamente ligada à proposta de investigação, é parte de 
processo de “Pra quem? Moebius e o Palácio”.  O processo criativo 
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Fig.13: Frames do vídeo 
“O Verme que devora”, 
2021. Leda Siloto. 
Disponível em no Canal 
“Risco Sonoro”, no 
youtube: encurtador.
com.br/sBOY0
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se expande por territórios não calculados e considero que o seguir, 
deixando-o fluir com liberdade tem sido produtivo e enriquecedor. 
Camadas, ciclicidade e repetição, ecos e desleituras são operações 
que atravessam linguagens e nos permitem diversos pontos de vista 
sobre o impulso criativo. 

Todas as músicas foram gravadas em casa, em um pequeno 
estúdio montado durante a pandemia. 

Além do desdobramento com a música, ainda houve mais 
um passo, com a criação audiovisual. Realizei uma parceria com a 
fotógrafa e cinegrafista Leda Siloto, que leu a HQ e ouviu o álbum 
e a partir deles desenvolveu três vídeo clipes (Fig.13). Os vídeos 
foram feitos em diálogo constante entre a Leda e eu, mas com 
total liberdade, para ela, em sua criação. “O verme que devora”, “A 
bruxa” e “Miravesso” foram trabalhadas nesses vídeos, criando uma 
terceira forma para “Pra quem? Moebius e o palácio”. Os vídeos não 
são sequências, mas como uma série, todos os três apontam para a 
angústia da busca. 

Foi muito interessante acompanhar a produção de mais 
um deslizamento de formato e linguagem, agora na mão de outra 
autora. Leda tem um incrível domínio do preto e branco e realizou 
um trabalho incrível com o ator Heitor Junior. Estão nos três clipes a 
forte presença de uma interiorização, em “O verme que devora”, com 
o ator fechado em um quarto, riscando a parede com a palavra vazio, 
num jogo de luz e sombra como um mito da caverna auto infligido. 
Em “A bruxa”, conversamos até chegar na ideia de um fluxo continuo 
que Leda resolveu com um plano-sequência em que o ator cava a 
terra, tentando se encaixar no buraco que se forma. Por fim, em 
“Miravesso” a ideia foi focada na busca, essa busca foi concretizada 
pela cineasta com Heitor caminhando aparentemente sem rumo, 
sempre filmado por trás, em diferentes paisagens. Ali, vemos o 
atravessar dos territórios, uma deriva sem movimentos bruscos ou 
repousos. A última cena da vídeo é a única que abandona o ator, com 
a câmera agora focalizando o rio que corre. 
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Os três vídeos acrescentam mais uma perspectiva à “Pra 
quem? Moebius e o Palácio”, um trabalho que tem na HQ a sua força 
motriz, mas que solicitou uma expansão. Dessa forma, esse processo 
de criação se expande além dos limites das folhas encontrando 
outras linguagens que funcionam tanto juntas, quanto separadas. 
Nesse processo ensaístico, essa obra que exercita e dá liberdade à 
mão, vai contra as imposições de limites trazendo o espírito crítico-
artístico do fazer livre e livre-exame formativo. 
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Fig.1: “Narcisse - Gesto 
III”, 1986. Hudinilson Jr.
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1. NARCISO DESLOCADO: INFORME
“Deixo oculto o que precisa ser oculto e precisa irradiar-se 

em segredo”
(Clarice Lispector)

1.1. PERSEGUIÇÕES: PENSAMENTO QUADRINHIZANTE

Algumas imagens me perseguem. Imagens que nos marcam 
costumam voltar ora ou outra, sem avisar, como déjà vus visuais; 
retornam sensações fortes que mexem com o corpo. Não acontece 
com uma ou duas, mas com uma série de imagens de diferentes 
origens, enquanto ainda temos capacidade de afeto, nos arroubam 
sem avisar. Dentre elas, as imagens de Hudnilson Jr. constantemente 
me retornam, estão sempre rondando. “Narcisse” (Fig.1), “Espelho-
me” (Fig.3), “Fragmentação” (Fig.3) ou “Exercícios de me ver” (Fig.4). 
O artista com suas xerox-performances explora o seu corpo, o 
erótico, traz à visibilidade uma intimidade explícita.  

Eu também persigo algumas imagens. Olho muitas a partir de 
um olhar quadrinhizante. Não imponho a elas um posicionamento 
sobre o fato, mas sempre que as encontro não contenho o 
pensamento: isso é quadrinho. Bem, “isso” não é quadrinho, fato 
bastante concreto, mas há em muitos trabalhos das artes visuais 
– ou outras linguagens contemporâneas – esse elemento de 
fragmentação, seriação, catalogação, decomposição e outras 
relações de montagem que podem dialogar com os quadrinhos. 
Esses aspectos, apontados por Thierry Groensteen (2011) como 
aspectos infranarrativos dos quadrinhos, abrem uma comunicação 
direta com trabalhos visuais que, ainda mais comumente do que os 
quadrinhos, colocam imagens em contaminação sem finalidades 
estritamente narrativas. 

Quando Sebastien Conard (2020) fala dos quadrinhos 
como um “modo”,  - que se destaca em obras que o autor 
chama de Pós-quadrinhos – entendo que ele aponta para esse 
mesmo caminho de um pensamento quadrinhizante. 
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Fig.2: “Espelhe-me”, 
s/d. Hudinilson Jr.
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Fig.3: “Fragmentação”, 1980. 
Hudinilson Jr. 

Fig.4: “Exercício de me ver IV”, 1981. 
Hudinilson Jr.
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Fig.5: “A viagem”, 1966. Ana 
Maria Maiolino. 

Fig.8: “Zé Carioca n4, A volta 
de Zé Carioca (1960)”, 2004. 
Rivane Neuenschwander.

Fig.9: “SPUK”, 2004. Niklaus 
Ruegg.

Fig.6: “American 
Death: Bamboo!”, 
1967. Antonio 
Dias.

Fig.7: “Gibi”, 
1971. Raymundo 
Colares.
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O autor fala dos quadrinhos como “uma ferramenta 
para reflexão artística, para projetos interativos, para 
notação, planificação e assim por diante. Como modo, 
presta-se a propósitos que vão além da ficção ou do 
documentário.” (CONARD, 2020, p.13. Trad. nossa)1. 
Ele deixa aberto o alcance desse pensamento, não 
o restringe na montagem, ainda que essa seja a que 
comumente me desperte para a “perseguição” de certas 
imagens. Boa parte das obras que destaco aqui são das 
décadas de 1960 e 1970, as mais evidentes por usarem 
diretamente elementos dos quadrinhos, estão ligadas 
ao chamado “pop brasileiro”, que de maneira consciente 
buscava conexões com culturas populares e de massa  
no movimento de expansão do campo das artes.

A “noção de vanguarda encontrava-
se em disputa. Postura crítica da arte 
concreta e neoconcreta (1952-1961) em 
relação à pintura e à escultura parecia 
abrir caminho para uma multiplicidade de 
linguagens, materiais e procedimentos que 
caracterizaria as produções subsequentes. 
(...) De maneira geral, os trabalhos rebatem 
distinções entre cultura popular e erudita, 
“bom” e “mau” gosto. Apropriam-se das 
coisas do entorno imediato, reproduzem 
ou transfiguram cenas corriqueiras 
(das ruas, da intimidade) e imagens em 
circulação nos jornais, nas revistas, na 
TV, na publicidade e nas histórias em 
quadrinhos (RIBEIRO, 2017, P.24). 

Em parte dessas obras os quadrinhos aparecem 
como partícula da cultura popular, abrindo as conexões 
entre a arte e as imagens de massa. Ainda assim, muitas 
vezes, sinto em algumas dessas obras uma força 
quadrinhizante, como pessoalmente me despertam 
“A viagem” (Fig.5), 1966, de Anna Maria Maiolinno e 
“American Death: Bamboo!” (Fig.6), 1967, de Antonio Dias. 

Fig.10: 
“Espelho 
Invertido”, 
1979. Mario 
Ramiro.
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Somam-se a esses trabalhos, “Gibi” (Fig.7), 1971, de Raymundo Colares, 
as apropriações e apagamentos de Rivane Neuenschwander (Fig.8) e 
Niklaus Ruegg (Fig.9), ou o trabalho fotográfico de Mário Ramiro (Fig.10), 
assim como o já citado Hudinilson Jr. 

1.2. NARCISSUS NARKISSOS NARCISSE NARCISO: ADENTRAR AS 
IMAGENS, PERDER-SE NO VER

Especificamente a obra “Narcisse – Gesto IV”, 1986, de 
Hudinilson Jr., é um trabalho que vem queimando em mim desde a 
graduação em Bauru; uma imagem que recorrentemente surge, seja 
nas reproduções ou em exposições coletivas, sempre reaparece e 
nunca deixa de me movimentar. A amplitude de “Narcisse – Gesto IV” 
impacta: um mural de aproximadamente 180x115cm composto por 32 
folhas, cada uma com um fragmento da imagem do tronco do artista, 
em uma ampliação xerográfica que destaca as marcas do corpo por 
um lado e as marcas gráficas próprias do xerox por outro. A imagem 
ampliada e fragmentada interrompe o fluxo visual em imagens que são 
próximas à abstração quando observadas individualmente, enquanto 
no todo se tornam uma imagem monumental de Hudinilson Jr., em uma 
ruptura que só intensifica. Um detalhe incômodo é o deslocamento 
da trigésima folha/quadro para fora do conjunto, ampliando a tensão 
expressa pela obra. 

O trabalho de Hudinilson Jr. parte de uma intensa relação com a 
máquina copiadora. “(...) Experiência e erro / Depuração / A velocidade 
é contemporânea / O contato é íntimo / O espelho imediato de Narciso” 
(HUDINILSON JR, 1986, in: RESENDE, 2016, p.194), esse trecho retirado 
dos diários de Hudinilson introduz sua proposta de arte-xerox, uma 
proposta errática de investigação do eu. Em sua série “Narcisse”, 
que se desdobra por anos em diferentes formatos, o autor explorou 
a máquina copiadora das mais diversas formas, em ações que se 
aproximavam da performance, ele criava uma relação íntima, erótica, 
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com a máquina. As imagens que dali surgiam eram trabalhadas com 
ampliações, reduções, cortes e novas cópias. Ricardo Resende afirma 
sobre o fazer de Hudinilson: “Ampliando os detalhes do detalhe, 
retalhando ainda mais, para depois ampliá-los novamente, e assim 
por diante, até aumentar de modo descomunal o que restava de 
uma imagem – privilegiando os poros, a textura, os fios de cabelo e 
as reentrâncias do seu corpo. De tanto ampliar, chegou próximo do 
abstrato, da textura pura. Dizia que esse exercício era um perder-se 
no ver” (p.195-196, 2016). “Perder-se no ver”, essa é uma experiência 
cheia de potência, não se preocupar com a união do todo, mas focar a 
atenção em uma busca míope, uma busca dos mínimos, dos espaços 
secretos, do corpo que não se vê mais corpo.

1.3. DESLOCANDO “NARCISSE”: LIVRO COMO PERCURSO
“Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto”

(Di Melo)

A partir da obra de Hudinilson Jr., em que a força quadrinhizante 
opera a tensão de fragmento entre abstrato e figurativo, busquei fazer 
alguns experimentos para trazer efetivamente aos quadrinhos essa 
experiência de “perder-se no ver”. O pensamento quadrinhizante torna 
porosa a fronteira entre a arte xerox e a HQ, e implica ao mesmo tempo na 
postura de um não pertencimento da produção poética (GARRAMUÑO, 
2014). 

 A ideia se fazia presente enquanto eu compilava alguns materiais 
visuais e realizava leituras sobre a obra de Hudinilson Jr. Nesse período 
iniciei os trabalhos no programa “A Zero” de residência artística voltada 
para o pensamento e a criação de publicações de artista, de julho a 
setembro de 2021 – organizado pela editora Medusa. As mediações de Amir 
Cadôr, diálogos com outros participantes e oficinas realizadas durante 
a residência ajudaram a aprofundar as relações entre os quadrinhos e 
a publicação de artista. Foi durante a residência que desenvolvi alguns 
exercícios e trabalhos explorando esse diálogo com “Narcisse”.
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Fig.13: A Ave, 1956. Wlademir Dias Pino.

Fig.14: Projeto visual para exercício de 
“Narciso deslocado”, 2021.

Fig.11: “Narciso Deslocado: autorretrato”, 
2021. Capa.

Fig.12: “Narciso Deslocado: espelho”, 2021. 
Capa.
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Diferente dos outros trabalhos dessa investigação, que – mais 
rápidos e intuitivos uns ou mais lentos e lapidados – outras tiveram 
sempre uma única versão – ainda que com variações e testagens 
internas -, “Narciso deslocado” passou por alguns diferentes 
formatos, gerou alguns trabalhos até encontrar seu caminho final. 
Também diferente dos outros casos, aqui eu já tinha o nome antes de 
começar os trabalhos efetivamente, sabia que trabalharia na relação 
com o “Narcisse” de Hudinilson, explorando ainda mais a abstração 
e somando em extensão no livro, procurava uma publicação que 
caminhasse lentamente na errância da imagem e do corpo; o nome 
“Narciso deslocado” fazia muito sentido para esse esboço mental que 
ainda não sabia como realizar. 

Nos primeiros testes, utilizei da fotografia digital em alterações 
de embaçamento e reticulação para a fragmentação das imagens. 
Posteriormente, subintitulei esses exercícios de “Narciso deslocado: 
autorretrato” (Fig.11) e “Narciso deslocado: espelho” (Fig.12).  Eles 
exploravam a seriação das imagens, principalmente “espelho”, 
próximo do que Groensteen chama de “efeito papel de parede” (2011). 
Ainda que me pareçam ter alguma força estética, acabei guardando 
esses exercícios (na íntegra nas páginas 26 e 30). Neles, os ruídos 
aos poucos cobriam a imagem a partir das retículas, fragmento que 
compõe a imagem, mas aqui crescem até dominar todo o espaço da 
página. Ainda faltava algo. 

Um exercício posterior foi realizado durante a oficina de Sandra 
Correa Favero em setembro de 2021, intitulada “Livro de artista: um 
lugar”. O lugar que Sandra apresentava era o do fazer, a construção 
do livro totalmente calcado no registro de processo e mistura de 
procedimentos: desenho, rasgadura, colagem, costura. Realizei oito 
desenhos com carvão a partir das imagens de Hudinilson, recortei 
esses desenhos e os recompus sobrepondo parte das imagens. 
Ainda trabalhei sobre a forma dessas colagens a costura que formava 
caminhos, sempre em seis pontos, numa referência ao poema visual 
“A ave”, de Wlademir Dias-Pino (Fig.13); finalizei criando um pequeno 



14

poema de seis palavras para cada uma das oito montagens. Caso 
fosse transformar o exercício em publicação, pretendia criar encartes 
em transparência de quatro páginas contendo a impressão do poema 
e costura na página um e a imagem do desenho-colagem na página 
três (Fig.14). Ainda que goste dessas imagens, principalmente dos 
desenhos-colagens (na íntegra na p.34), ainda não me satisfiz e 
também guardei o exercício.

Finalmente, após esses exercícios e outros esboços menores 
– todos essenciais para chegar na forma final – dei um passo 
para trás para repensar o que eu buscava efetivamente para esse 
trabalho. O que eu perseguia naquelas imagens que me perseguiam? 
Voltei à imagem de “Narcisse – gesto IV” e me debrucei sobre ela, 
retrabalhando seus fragmentos, espaçando-os em várias páginas 
a partir de um novo leiaute. Na obra original, a organização dos 
fragmentos é uma grade de 4x8 quadros, com um quadro deslocado 
para uma nona linha que só contém de fato o segundo quadro (o 
fragmento deslocado da imagem). Desloquei essas imagens para 
seis páginas com grades de 2x3 quadros, contendo toda a obra de 
Hudnilson – seus 32 fragmentos mais os quatro espaços vazios que 
ele agrupa. Assim o mural de Hudinilson, que tensiona figuração e 
abstração, transforma-se em uma pequena publicação abstrata de 
seis páginas. Aqui realizo literalmente o “Narciso deslocado” (Fig.15). 
Ainda pretendo transformar esse exercício em zine, mas por enquanto 
ele continua não publicado (na íntegra na p.36). O mais importante, 
esse exercício finalmente apontou para o caminho do trabalho que eu 
buscava. 

Fig.15: Capa 
e páginas 

de “Narciso 
Deslocado”, 
2021. Capa.
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1.4. DESLOCANDO O CORPO: CAMINHANDO
Dedos meus a tocar-te devagar
Tão devagar que dê pra divagar

Dedos enxergam no escuro
Quero fazer teu retrato

E no retrato cada pelo detalhado!
(Tom Zé)

Entendi o óbvio, alguns elementos da obra de Hudinilson 
deveriam estar mais presentes no trabalho: a relação corpo/máquina 
para copiar/xerocar o corpo e encontrar formas, torções e texturas 
da luz no corpo; esse deveria ser o ponto de partida. Além disso, a 
fragmentação e a ampliação ajudariam a tornar esse trabalho uma 
cartografia do corpo, das texturas, dobras e entradas do campo 
do corpo – privilegiar “os poros, a textura, os fios de cabelo e as 
reentrâncias”. Essa foi uma decisão que posteriormente me pareceu 
óbvia, mas da qual eu fugia na tentativa de me afastar do trabalho de 
Hudinilson. 

Ao aceitar esse movimento e me aproximar ainda mais, 
assumindo essa relação de encantamento pelo trabalho, os 
processos se tornaram mais fluídos. Apresentaria uma reconstrução 
do corpo enquanto errância “(...) que finca a experiência não mais 
como mastro ou marco de um sujeito, mas ao contrário, como 
deriva, experimentação, espécie de sonambulismo ou presença 
a-subjetiva.” (Kiffer & Rezende, 2012, p.9). 

Xeroquei várias partes e posições do meu corpo, dos pés 
à cabeça – em um escâner caseiro –, em seguida escaneei todas 
as imagens em alta resolução (600dpi), possibilitando grande 
ampliação. Tomei a decisão de dar bastante liberdade para o 
processo de montagem em sua composição de leiaute, então realizei 
esse trabalho digitalmente, no photoshop. De posse das imagens, 
ordenadas dos pés à cabeça, já tratadas em alto contraste de 
preto e branco (Fig.17), passei a recortar e montar as páginas. Cada 
fragmento que eu considerava interessante por conta de alguma 
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forma ou marca era colado no espaço digital da página e solicitava 
um próximo. Esse trabalho de influência entre uma forma e outra 
guiou o processo de composição das páginas em um “perambular 
sem volta, sem ‘roteiro’” (Kiffer & Rezende, 2012, p.10). 

Um dos aspectos mais interessantes nesse processo é o 
prazer da montagem (Fig.16), o prazer de ver pulsar um fragmento ao 
ser colocado do lado do outro, deixar uma forma escapar (sangrar) 
da página e procurar uma resposta no próximo quadro ou página, 
encontrar rimas, ritmos e climas. Os fragmentos de imagem, 
assim deslocados, tornam-se abstrações com uma intensidade 
muito aproximada das paisagens. São campos e campos, dobras, 
fechamentos, passagens, caminhos que se formam na paisagem da 
pele, dos pelos, marcas e volumes. 

Foi para mim um exercício de lentidão, de respiro, impossível 
não relacionar com o momento de ansiedade do corpo já no terceiro 
ou quarto semestre de pandemia. Foi bastante reconfortante poder 
me voltar para um exercício de desaceleração, um elogio míope à 
pele e à luz, mudar o ritmo do corpo e do pensamento. Perambulei 
pela imagem do meu próprio corpo, como que olhando para o 
chão de uma errância despreocupada, uma errância que procura 
pequenezas, que desenha seu deslocamento topográfico sem 
interesse com o destino. 

O ser pensativo, ou pensivo, não está pensativo o tempo todo, 
mas contém em si muitos pensamentos, da mesma forma, encontro 
paralelos com essas imagens. 

Fig.16: “Página de 
Narciso deslocado: 
informe”, 2021.

Fig.17: Alguns xerox 
utilizados em “Narciso 

deslocado”, 2021.
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A imagem pensiva (...) pode conter ‘pensamentos não 
pensados’ que não são necessariamente resultado de 
uma intenção do autor da imagem, mas que têm um 
efeito sobre a pessoa que olha para ela sem necessária 
referência a um objeto designado (SCHØLLHAMMER, 
2014, p.121)

Corpo-paisagem que se desdobra em um fragmento-
continuidade, essa HQ soa para mim como uma grande imagem 
pensiva – uma quadrinhização pensiva – e seu silêncio também 
ajuda nesse efeito. O seu processo foi silencioso, não sem sons, 
mas sem palavras, acompanhado por músicas ambiente, longas 
e cíclicas, concentrado no processo de montagem. Ao que me 
parece, esse contexto está espelhado na HQ, que não tem muitos 
indícios sequenciais para uma significação narrativa, para uma 
interpretação explicativa. 

O pensivo é, assim, a resistência à interpretação que 
se remete ao regime estético e principalmente evoca 
uma nova função da ‘figura’. (...) a figura não é uma 
simples substituição; opera num entrelaçamento 
entre dois regimes de expressão diferentes, o 
representativo e o ético, sem estabelecer nenhuma 
relação clara entre os dois e sem homogeneizá-los 
(SCHØLLHAMMER, 2014, p.123)

Uma saída ao encontro de novas figuras, novos 
entrelaçamentos expressivos, “Narciso deslocado: informe” 
recebeu esse subtítulo por seu desejo que aparenta valorizar 
a falta de forma, não como um nada, mas como uma potência, 
um devir intenso. A vontade de explorar os detalhes do corpo 
e suas falhas como entradas potentes criou um objeto que 
entre si e, ao que me parece e espero, apresenta contato 
predisposto, encontros desejosos, mas não preestabelecidos. 
É o que Franco Berardi difere entre a ‘conexão’ hegemônica 
na nossa contemporaneidade e a ‘conjunção’. Enquanto a 
primeira é imediata, veloz, sem ruídos, a outra é tensa e dúbia.  A 
conexão segue a lógica da compatibilidade e exatidão, enquanto 
a conjunção tem sobras, questionamento “desarranjo de 
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Fig.18: “Narciso deslocado: informe”, 
2021.
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consistência, a reapresentação do horizonte de possibilidades” 
(BERARDI, 2020, p.50). 

Essas diferenças opõem relações pré-estabelecidas 
e desviantes, relações velozes que mantêm suas partes 
inalteradas, sempre um mesmo, e outras lentas, com sobras, que 
exatamente por seu encaixe imperfeito necessita de caminhada, 
adaptação e mudança, portanto abertura ao outro. Deparei-me 
com essas trocas cheias de excesso e reflexividade afetiva no 
processo desse trabalho, ao ponto, por exemplo, de olhar um 
objeto que partiu tão diretamente de outro – “Narcisse – Gesto IV” 
– e de alguma forma chegar em um resultado em que transbordam 
os sentidos, colocando “Narciso deslocado: informe” também em 
contato intenso com outros trabalhos, como “Epidermic Scapes”, 
1977, de Vera Chaves Barcellos. 

Não resisti à tentação de usar o termo “Epidermic 
Scapes”, que diz tudo o que quero sobre esse 
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trabalho. São paisagens epidérmicas e também 
uma escapada de toda uma problemática 
interna, de símbolos e projeções, de qualquer 
espécie de sofrimento ou subjetivismo. É um 
trabalho de superfície, ao nível da epiderme. 
A cada centímetro de cada corpo humano essas 
paisagens são diferenciadas. Fica, portanto, aberta 
a proposta para uma documentação, para sempre 
renovável, dos grafismos do corpo.” (BARCELLOS, 
1977, in: SOULAGES, 2009, p.135)

O resultado visual de “Narciso deslocado: informe” é 
bastante próximo ao de “Epidermic Scapes”, e é essa, ao que me 
parece, uma evidência dessa “conjuntividade” dos processos, 
que permitam obras desejosas de diálogos e contatos com 
um outro, que invistam no abandono das medidas e saiam para 
respirar. 

Fig.19: “Epidermic Scapes”, 1977. 
Vera Chaves Barcelos.
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Fig.20: Registros da caixa “A 
Zero” de publicações de artista, 

2021.
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1.5. CAIXAS, FANTASIAS E PAREDES

A edição final de “Narciso deslocado: informe” tem o formato 
de 21X29,5cm, 28 páginas, encadernação canoa e foi impressa em 
papel Pólen bold 90g, em preto e branco. A publicação foi realizada 
pela editora Medusa em uma caixa com mais de trinta publicações 
dos participantes da residência. 

Pelas limitações de formato previstas na residência, a versão 
final de “Narciso deslocado: informe” é menor do que o planejado. 
Ainda pretendo continuar a perambulação pelas imagens na 
tentativa de uma edição maior que, caso venha a existir, deverá se 
chamar “Narciso deslocado: passagens”. Espero que ela venha a 
se formar e não se torne uma irmã de “Anti-Narciso”, de Viveiro de 
Castro, uma obra planejada, mas nunca realizada. O autor trata sua 
não realização como um fato, diferente de mim, mas imaginando 
essa possibilidade, realizei um exercício de apropriação bastante 
desconjuntada da introdução de Metafísicas canibais, 2018 (Fig.24) 
utilizando do movimento de deslocamento de campo feito pelo autor 
e aproximando sua argumentação dos meus processos.

Voltando dos exercícios mentais para a produção concreta, 
além da publicação da caixa, a editora Medusa completou o trabalho 
dessa edição da residência com uma exposição. Além de levar os 
livros para a parede, também deixou aberto o espaço para que os 
artistas residentes expusessem desdobramentos do trabalho, caso 
desejassem. Imerso nas imagens xerocadas do corpo resolvi levar a 
ação do movimento na máquina copiadora em outro formato, criando 
um díptico de pôsteres (Fig.26). Ainda que, pelo espaço dividido com 
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dezenas de autores, apenas um dos pôsteres tenha sido exposto, o 
díptico apresenta um movimento de aparição de ação, rastro e marca 
da presença do corpo na máquina. A ação, simples, é de uma lambida 
na luz, acompanhando a luz do escâner e marcando a trajetória 
do movimento. Esse trabalho fecha o processo – ao menos nesse 
primeiro momento – em um retorno às ações de Hudinilson Jr. na 
relação com a máquina, mas implicado no meu processo de pensar 
as imagens e as histórias em quadrinhos em seus deslocamentos 
livres. O díptico “Narciso Deslocado” é a marcação do movimento, 
como essa investigação é uma tentativa de mapear/registrar os 
territórios criados pelo movimento cartográfico.

Fig.21: Registros da 
exposição “A Zero”, 
aberta em 11 de 
novembro de 2021. 
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1.5.1. Uma notável reviravolta: ficção de apropriação.

Certo dia, formei o desígnio e esbocei o desenho de um livro que, 
de algum modo, prestasse uma homenagem a Hudnilson Jr., mas 
também a Gilles Deleuze e a Félix Guattari do ponto de vista de minha 
própria disciplina. Ele deveria se chamar Narciso Deslocado, pois 
não completamente desorganizado para ser um “Anti-Narciso”, seria 
a história em quadrinhos como poética menor. Seu propósito seria 
caracterizar as tensões conceituais que atravessam e dinamizam a  
HQ contemporânea. O projeto flertava com a contradição, uma vez que 
o menor descuido retórico de minha parte poderia transformá-lo em 
mais uma clássica enfiada de bravatas nada anti-narcísicas”, afinal, 
assim como Hudnilson Jr, partiria de meu próprio corpo, mesmo que 
buscasse um outro.

Foi então que decidi promover esse livro à categoria das obras 
imaginárias, ou melhor, invisíveis, aquelas das quais Borges foi o 
melhor comentador, e que costumam ser muito mais interessantes 
que os usuais livros visíveis, como podemos constatar ao ler as 
resenhas escritas por esse grande leitor cego. Assim, em vez de 
fazer o livro, achei mais oportuno escrever sobre tal livro, como se 
outros o tivessem produzido. Narciso Deslocado: Informe é então (...) 
uma sinopse, quase que como um press-release, desse outro livro, 
o Narciso deslocado, que, por ser tão insistentemente imaginado, 
acabou nunca existindo.

Narciso Deslocado: A história em quadrinhos está pronta para assumir 
integralmente sua verdadeira missão, a de ser a teoria-prática da 
descolonização permanente do pensamento. (...) Uma verdadeira 
história em quadrinhos, ’devolve-nos uma imagem de nós mesmos 
na qual não nos reconhecemos’, pois o que toda experiência de uma 
outra cultura, e linguagem, nos oferece é a ocasião para se fazer uma 
experiência sobre nossa própria cultura e linguagem; muito mais do 
que uma variação imaginária (...) é a própria forma, (...), a estrutura da 
nossa imaginação conceitual que deve entrar em regime de variação, 
assumir-se como variante, versão, transformação.

O objeto dessa história em quadrinhos a coproduz e suscita conceitos, 
sua teoria, é pensamento desvelador da sociedade e da cultura. Negá-
lo significa aceitar um construtivismo de mão única que, sob pena 
da autoimplosão, é forçado a desembocar na mesquinhez narrativa 
usual. Na negação dessas experiências, Nunca se sabe se estamos 
testemunhando mais um acesso de desespero cognitivo diante 
da inacessibilidade da coisa-em-si, ou mais uma manifestação da 
velha taumaturgia iluminista em que o autor-crítico encarna a razão 
universal chegada para dispersar as trevas da superstição. 

A história em quadrinhos deve permanecer ao ar livre, no “grand 
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dehors” que é seu elemento natural- cultural, melhor dizendo. (...) ela 
deve se manter fiel ao projeto de exteriorização e estranhamento da 
razão que sempre a empurrou insistentemente, muitas vezes à sua 
própria revelia, para fora da alcova do Mesmo. Estar ao ar livre, em seu 
campo expandido, e não fechada em um sistema hermético, regido 
pelas tradições. Isso implica também a saída do sistema de maneira 
não restritamente autocentrada. “A viabilidade de uma autêntica 
endo-história-em-quadrinhos, uma história em quadrinhos “de nós 
mesmos”, aspiração que está hoje na ordem do dia (...) depende (...) 
crucialmente da ventilação teórica favorecida desde sempre pela 
exo-história-em-quadrinhos, uma poética “de campo” no sentido que 
realmente interessa.

O objetivo de Narciso Deslocado, portanto, (...) a práticas de 
conhecimento (...), de esboçar uma descrição performativa das 
transformações, mostrar que os estilos de pensamento praticados (...) 
são a força motriz. Uma consideração aprofundada desses estilos e de 
suas implicações (...) deve ser capaz de mostrar sua importância na 
sua gênese, ora em curso, de toda uma outra concepção da prática da 
história em quarinhos. Uma nova história em quadrinhos conceitual que 
contraefetue um novo conceito de história em quadrinhos, enquanto 
pensamento quadrinhístico e quadrinhizante. Aceitar a oportunidade 
e a relevância desta tarefa de “penser autrement” (Foucault) o 
pensamento - de pensar - e quadrinhizar - “outramente”, pensar 
outra mente, pensar com outras mentes - é comprometer-se com o 
projeto de elaboração de uma história em quadrinhos da imaginação 
conceitual, sensível à criatividade e reflexividade inerentes à vida de 
todo coletivo, humano e não-humano.

A intenção deste trabalho é prospectiva antes que nostálgica. Ele aspira 
redespertar alguns possíveis, entrever algumas saídas que permitam à 
nossa constelação das HQs imaginar para si mesma, enquanto projeto 
poético, um desenlace outro que – sejamos ligeiramente dramáticos – 
a morte por asfixia.
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Fig.22: “Narciso 
deslocado”, díptico, 

2021. 
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“Narciso deslocado: 
autorretrato”, primeiro exercício 
de desconstrução da imagem 
do artista. 

Projeto para publicação de seis 
páginas. 

1.6. OS VÁRIOS NARCISOS
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“Narciso deslocado: espelho”, 
segundo exercício de 
desconstrução da imagem do 
artista. 

Projeto de publicação de 14 
páginas. 
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Exercícios de 
desenho e montagem 
a partir de obras de 
Hudinilson Jr.
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“Narciso deslocado”, quarto exercício 
de deslocamento das imagens de 
“Narcisse - Gesto IV”, de Hudinilson Jr.

Projeto para publicação de seis 
páginas.
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NOTAS

1 . “(...) a tool for artistic reflection, for interactive projects, 
for notation, planification and so on. As a mode, it lends itself to 
purposes beyond fiction or documentary.” (CONARD, 2020, p.13). 
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- ALGO ACONTECE ALI -
Elke Coelho

Se alguém pensa: “este detalhe é bonito e não quero
gastá-lo no conto que estou escrevendo agora, 
aqui já tem muita coisa bonita, vou poupá-lo

para outro conto que escreverei”, então o detalhe
se cristaliza e perde toda a serventia”

Natalia Ginzburg

A coragem de enfrentar uma página 
em branco, regada pelo desejo de 
compartilhamento, é uma possível aresta em 
comum entre “Mínimos detalhes” e a maior 
parte dos livros. Mas, ao mesmo tempo, 
este projeto, que registrou nas folhas de 
um livro trocas e diálogos entre Guilherme 
Silveira e Danillo Villa, se diferencia das 
ânsias que movem grande parte do mercado 
editorial: propositalmente pequeno, no que 
diz respeito ao tamanho e à quantidade de 
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A coragem de enfrentar uma página 
em branco, regada pelo desejo de 
compartilhamento, é uma possível aresta em 
comum entre “Mínimos detalhes” e a maior 
parte dos livros. Mas, ao mesmo tempo, 
este projeto, que registrou nas folhas de 
um livro trocas e diálogos entre Guilherme 
Silveira e Danillo Villa, se diferencia das 
ânsias que movem grande parte do mercado 
editorial: propositalmente pequeno, no que 
diz respeito ao tamanho e à quantidade de 

páginas; poeticamente amplo, já que o material 
foi tecido a partir do entrelaçamento entre 
linguagens e pensamentos distintos – aliás, 
explicita-se aqui o desejo de incorporar 
o outro [autor e leitor] no processo, 
entendendo-o como engrenagem criativa. 
O desenho de um lápis, feito por Guilherme, 
está acompanhado por duas expressões: 
uma delas, posta pelo próprio Guilherme 
e localizada na mesma página da figuração, 
diz “que me abrem”; e a outra, na página à 
esquerda, pensada por Danillo a partir da 
enigmática situação já posta pelo Guilherme, 
diz “largue”. Ao se lançarem em busca de 
conexões - entre palavras e imagens - mais 
afetivas e intuitivas do que lógicas, os autores 
colocam o leitor em estado interpelativo que 
busca, também por meio de suas engrenagens 
sensíveis, dar possíveis sentidos às cenas 
postas. Sabemos apenas que algo acontece ali.
São objetos triviais – as palavras e os 
desenhos. Uma árvore seca, um tênis e 
um barquinho de papel são prosaicamente 



desenhados. As palavras, descoladas de 
contextos específicos ou narrativos, também 
se tornam pueris. No entanto, apesar da 
aparente banalidade posta, temos a forte 
impressão que algo acontece em cada página 
ou no conjunto delas; e isso, de alguma forma, 
nos ajuda a expandir a vida ao percebermos 
que nas mais costumeiras paisagens ocorre 
algo que qualificaremos, ou não, a partir de 
nossas afetações.
Muitas das palavras trazidas por Danillo 
Villa estão riscadas, como se fosse necessário 
nomear algo e, ao mesmo tempo, colocar 
em xeque a legitimidade – ou arbitrariedade 
- da própria ação. Acho que Danillo nos 
diz que nada no mundo é feito de certezas. 
Assim, resta-nos as tentativas, os arranjos 
provisórios, os manejos involuntários e os 
encontros fortuitos – “Mínimos detalhes”, a 
meu ver, versa sobre essas indeterminações. 
Mas também fala de trocas, de diálogos e, 
principalmente, de possíveis liberdades.



“Mínimos detalhes” é uma publicação realizada
pelo Selo Risco Impresso.

Todos os direitos reservados aos autores.
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Fig.1: Sketchbook onde 
surgiram os primeiros 

desenhos da “Mínimos 
detalhes”, 2018.
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1. MÍNIMOS DETALHES
“Não desfizemos ainda suficientemente nosso eu. Substituir 

a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela 
experimentação.”

(Deleuze & Guattarri)

1.1. VIAGENS, CONTATOS E CONTÁGIOS

Esse é um livro de viagem. Um livro fruto de viagens. 
Em fevereiro de 2018 iniciei um período translado intenso. As 
disciplinas do doutorado iniciavam na UFG-Goiânia, enquanto 
eu ainda tinha que lecionar uma série de aulas no IFPR-Londrina, 
pois ainda não havia conseguido o afastamento completo. Assim 
foi o semestre, com cerca de 1900 km percorridos semanalmente. 
De ônibus, avião e, algumas raras vezes, de carro. Essas viagens 
geravam recorrentes momentos de espera monótona, seja nas 12h 
de viagem de ônibus ou nas esperas de uma, duas ou três horas nas 
conexões, era um tempo útil para tentar descansar, mas também 
para pensar nos debates e leituras ou observar o entorno. 

Sempre desenhei muito em cadernos de anotação, sem 
preocupação em separar a escrita das imagens. Listas de mercado 
e anotações de aulas normalmente se misturam livremente com 
traços e manchas. Em algum momento dessas viagens passei a 
fazer desenhos rápidos com carvão, centralizados e isolados da 
vida mais corriqueira dos cadernos (Fig.1). 

Esses desenhos ora eram observações de algum detalhe 
que encontrava nas esperas da viagem, ora eram pensamentos da 
mão, sem referência de qualquer objeto. Rápidos, eles parecem 
apresentar uma vontade de expansão, mas no fim, sempre 
se mantém contidos, um desenho que pende para uma certa 
linearidade, amante da linha contínua, do contorno, ainda que 
buscando alguma liberdade em manchas e gestos mais vivos. São 
desenhos de espera. 
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Fig.2: “Paisagens próximas”, 
2011. Danillo Villa.

Fig.3: “Fuck”, 2016. 
Danillo Villa.
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Após terminar os desenhos, somava uma palavra ou frase curta ao 
lado das imagens. Aos poucos havia um grupo razoável dessas imagens 
e elas me agradavam, o desenho era simples e rápido, o texto era curto 
e aberto, havia um certo mistério ali, mas não havia muita conexão afora 
sua estrutura geral: um desenho mais uma palavra ou frase.

Perto do final do semestre, já com o afastamento total do IFPR, 
passei a morar em Goiânia, o que tranquilizou a rotina. Agrupei as imagens 
desse processo –  formando um grupo de trinta desenhos – para pensar 
se poderia agrupá-los em uma publicação. Somente a estrutura formal 
não me parecia ser forte o bastante e eu não queria naquele momento 
publicar um livro de esboços soltos (sketchbook). Depois de pensar um 
pouco, achei que seria interessante uma parceria. Logo pensei em um 
artista amigo de Londrina, Danillo Villa. Além de um desenho silencioso e 
gestual – “Paisagens próximas” (Fig.2), 2011 – ele recorre às palavras em 
algumas de suas obras, como em “Fuck” (Fig.3), de 2016, sempre com 
grande sensibilidade e uma certa economia de detalhes que poderia 
funcionar em diálogo com esses meus desenhos.

Entrei em contato propondo uma parceria em que eu colocasse 
os desenhos ocupando as páginas ímpares e ele trabalharia nas páginas 
pares; ele prontamente aceitou e propôs não olhar as imagens para 
escrever. Ele já havia visto uma ou outra delas em postagens nas redes 
sociais, compreendia o “tom” delas, então optou por não as ver uma 
a uma para não transformar sua contribuição em uma ilustração das 
imagens iniciais. 

6
6
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A proposta era que ele explorasse livremente sua escrita, eu 
imaginava que ele traria textos curtos, mas no lugar disso apresentou 
não um texto, mas um arranjo de trinta palavras ajustadas em linhas 
e colunas em uma página (Fig.4). As palavras eram potentes e de 
alguma maneira dialogavam entre si, ainda que não formassem uma 
narrativa ou mesmo que seguissem um tema muito aparente, o que 
me empolgou para ver como funcionariam ao lado das imagens. O 
Danillo aceitou que eu escrevesse com carvão as palavras na mesma 
ordem que ele apresentou. Em seguida separei todas as palavras, 
distribuindo-as nas trinta páginas pares e mantendo a sua posição 
na página em relação ao arranjo inicial. 

O resultado desse jogo foi um forte diálogo entre as minhas 
imagens textos e as palavras de Danillo. A economia de recursos 
pareceu intensificar a carga simbólica de cada gesto e palavra. 
Algumas das palavras alteraram completamente o sentido da 
imagem, invertendo ou se opondo a ela. Em outros momentos, 
houve uma soma, uma ampliação. Duas ações isoladas que ao serem 
colocadas lado a lado se entrelaçaram e alteraram mutuamente. 

Pedi que Danillo escrevesse um pouco sobre o processo e ele 
apontou algumas das fontes afetivas que buscou em sua produção: 

Mínimos detalhes – Acho que tenho um problema 
inato com medidas, limites. O convite do Guilherme me 
empolgou, como uma chance de sair do meu fluxo de 
vida, minha rotina, criando um recorte para um pequeno 
livro, acompanhando os escritos e desenhos do próprio 
Guilherme. Saber que o convite vem de alguém que 
dedica tanto tempo a compartilhar vontades de arte 
ajudou muito. Empenhei-me para encontrar palavras ou 
sentenças que apontassem no mundo o pouco, o mínimo, 
meio iluminado por Estela do Patrocínio e Orides Fontela. 
Alguns pequenos sentimentos de derrota, notados nos 
escritos/desenhos de Guilherme, me fizeram pensar 
em um sujeito reduzido a nada e que por isso se torna 
um outro, livre de si mesmo. Tempo e finitude, solidão, 
inevitabilidade e infortúnio. Poderia ser mais real? Acho 
que não... (Danillo Villa, troca de mensagens em 12 de 
agosto de 2019)
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Fig.4: Conjunto de palavras propostas por 
Danillo Villa para a “Mínimos detalhes”, 2018.
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Fig.5: “Mínimos 
detalhes”, 2018. Página. 
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Essa parceria deu vida para uma produção que começou sem 
saber que estava começando, pouco implicada ou consciente de 
si. A produção da monotonia acaba revelando algo, como apontou 
Danillo, de cansaço e derrota, essas pequenas derrotas cotidianas. 
A junção com as novas palavras, para além de uma simples 
relação texto-imagem comunicativa, essa nova estrutura passou 
a dar sentido de conjunto à publicação. A série de fragmentos 
resultantes criou um fluxo de leitura que permite acompanhar as 
pequenas pílulas verbo-visuais, silenciosas e contemplativas; 
e esse fluxo é reforçado pela sutil descida das palavras página 
após página. A estrutura do livro ajuda a tecer relações entre os 
elementos “soltos” nas páginas, sem que o leitor saiba, a princípio, 
que esses elementos são unidos à deriva, a tendência é que se leia 
buscando ligações entre eles. 

Quando em uma página (Fig.5), um desenho marca o papel 
como uma pequena abertura, como certa força gestual ao lado da 
frase “pra te conhecer”, alguns sentidos são levantados para criar 
a ponte entre palavra e imagem. Seja o movimento ou a abertura, 
rasgo, a procura está implícita. Mas na publicação essa imagem e 
frase vem à direita, páginas ímpares, e à sua esquerda a antecede 
a palavra, “impuro”. As relações passam a ser outras, um delicado 
tom erótico ou profano pode ser inferido e, ao que me parece, 
nessa amplitude de figuras possíveis, algo de violento se faz 
implícito. Uma procura que pode virar perseguição. Em sentido 
inverso, olhando primeiro para a vida isolada da palavra: “impuro”, 
quem sabe uma confissão – confissão íntima, religiosa, moral? 
Vítima ou réu? – pode passar a representar uma voz de ação. Uma 
espera culposa? Uma ação imoral? O enxame de sentidos é amplo 
e com certeza não os mesmos de antes das aproximações desses 
elementos, esse processo me encanta. A junção das páginas no 
livro cria pequenos arquipélagos de sentido. 
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1.2. PRIMEIRA E ÚLTIMA
“Tempo lento, 

Espaço rápido, 
Quanto mais penso, menos capto. 

Se não pego isso
Que me passa no íntimo, importa muito?

Rapto o ritmo.
Espaçotempo ávido, 
lento espaçodentro,

 quando me aproximo, 
simplesmente me desfaço, 

apenas o mínimo
Em matéria de máximo.”

(“o mínimo do máximo”, Paulo Leminski) 

Em setembro de 2018, “Mínimos detalhes” estava pronta, 
escaneada e montada, pronta para a impressão. Cerca de dez 
exemplares foram feitos artesanalmente para testar o formato da 
publicação. A edição tem o mesmo tamanho e tipo de encadernação 
que depois teria a HQ “E Daí?”: 10x14cm com costura japonesa, 
impressa em papel polén 90g. Sua capa, feita em papelão com 
impressão de uma escada produzida em linoleogravura. Apesar 
de ter sido a primeira publicação a ficar pronta desde que iniciei a 
investigação dessa tese, foi a última a ser inserida nela – assim como 
é a única que ainda se mantém inédita para o público em geral . 

Ainda no início do processo, acreditei que a edição final estava 
muito afastada do escopo da tese: boa parte de seu conteúdo 
é figurativo e abandona os códigos estruturais dos quadrinhos. 
Entre todos aqueles elementos que fazem uma pintura, por 
exemplo, ser considerada vinculada aos quadrinhos – personagens, 
quadros, sequencialidade, balões, onomatopeias e sua tipografia 
convencional, entre outros elementos gráficos – nenhum desses 
estava presente em “Mínimos detalhes”. No momento, esses 
elementos ainda me pareciam importantes de estarem ali e a 
publicação é formada por imagens e palavras soltas que implicam 
mesmo em uma tensão de leitura que une elementos sem conexão 
a priori. 
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Fig.6: Processos de montagem de 
“Mínimos detalhes”, 2018.
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Fig.7: “Mínimos 
detalhes”, 2018.
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Enquanto escrevia sobre os outros trabalhos dessa 
investigação e sobre a presença da abstração nos quadrinhos 
em seus desdobramentos múltiplos, consegui visualizar com 
mais clareza o espectro amplo e liberto dos trabalhos que vinha 
propondo. Em nenhum momento eu barrei algo em meu processo, 
no sentido de restringir as entradas e rotas. Atravessei linguagens, 
gêneros, formatos e obras diversas. O percurso que trilhei foi o de 
uma proposta radicante, que desenhou um mapa em espaço aberto 
e procurou formar uma “constelação-abstração”.

Foi, assim, pelo contato com as reflexões mais conceituais, 
como no trabalho de articulação de saberes que é comum à pesquisa 
que encontrei o lugar de “Mínimos detalhes”. Entendi aos poucos que 
esse trabalho fazia parte da constelação que eu vinha costurando. 
Os campos teóricos apontaram para o meu fazer e para os conceitos 
com os quais vinha refletindo e formando. 

É nessa borda, entre procedimentos diversos 
transpassados por significações em formação e 
deslocamentos, que se instaura a pesquisa. A palavra 
teoria deve ser entendida, nesse caso, muito mais como 
um campo de conhecimento específico e interdisciplinar 
do que como um aparato teórico estanque, aplicável 
como norma ou verdade inquestionável. (REY, 2002, 
p.126) 

Nesse processo, a noção de abstração foi se ampliando para 
uma postura experimental de ruptura, de oposição à transparência 
pragmática da nossa linguagem, cultura e relações em geral. Aqui, 
nesse lugar movediço e mutável, “Mínimos detalhes” também estava 
encampada. 

A noção de campo expandido vem contaminando aos poucos 
o pensamento e a  prática das histórias em quadrinhos. Como 
exemplo, em 2005 a revista “Art Press” na França, dedica uma edição 
especial aos quadrinhos, mas não à linguagem das HQs em geral, a 
chamada da edição é “Bandes D’auters: les territoires explorés en 
toute liberté par la bande dessinée contemporaine” (“Quadrinhos de 
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autor: os territórios explorados em total liberdade pelas histórias em 
quadrinhos contemporâneas”). Os artigos exploram várias entradas 
da produção contemporânea: as mudanças dos quadrinhos 
franco-belgas e americanos a partir dos anos 1990; o crescimento 
das narrativas mudas; censura; zines; materialidade e outros. É 
recorrente na edição comentários sobre a proximidade com as artes 
contemporâneas e o afastamento das especificidades, apontando 
para uma tendência de não-pertencimento crescente por parte da 
produção pós-90. Em seu texto sobre os quadrinhos franco-belga e 
suas vizinhanças – como as revistas Boxer (Alemanha) e Strappazin 
(Suiça) – Évariste Blanchet destaca a mestiçagem, a reciclagem e 
a experimentação cada vez mais intensas, com destaque para uma 
nova relação com a materialidade:

Como resultado, ele  (o quadrinho) se abstém de 
participar tanto da reciclagem quanto dos jogos com 
códigos, rejeita a narração tradicional e prejudica a 
sacrossanta legibilidade gráfica. Efeitos de interferência 
minam a compreensão, a interpretação torna-se plural. 
A hierarquia entre personagens e cenários é quebrada: 
agora, indivíduos e objetos são iguais e não mais se 
destacam uns dos outros com tanta clareza. O material 
tem precedência sobre o desenho, sem, contudo jogar 
a cartada da abstração. (BLANCHET, 2005, p.18. Trad. 
minha)

Essas características apontadas são mais e mais visíveis 
no trabalho de diversos autores. Blanchet, em 2005, já visualizava 
o movimento de “opacificação” das HQs, que impulsionará os 
quadrinhos poéticos, abstratos, conceituais e que recorrentemente 
atravessam meus trabalhos. Essa tendência aponta para uma 
abertura de campo que irá gerar em 2020 os debates sobre o conceito 
de pós-quadrinhos (CONARD, 2020). Legibilidade gráfica e narrativa 
tradicional (transparências) saem de foco e dão lugar para ruídos 
opacos, para uma neblina entre sujeito e objeto, e para presença 
matérica. Entendo que aqui, Blanchet ainda se referia a atenção 
da materialidade gráfica, a garatuja, a mancha, o erro mecânico da 
prensa; mas posteriormente, a própria produção de HQs deixa clara 
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a preocupação cada vez mais recorrente com a materialidade física 
do livro ou mesmo, em consequência, dos outros novos suportes – 
alguns autores que exploram diferentes suportes são Stephanie 
Leinhos e Lucas Gehre, com pôsteres e sanfonados; Edgar Franco, 
com as HQtrônicas;  Gazy Andraus, HQs filmadas e performances 
quadrinhisticas; Um Faulduo, com apropriações e performances; 
Grazi Fonseca e Pedro Franz, com diferentes formatos e funções do 
códice, flip books, páginas soltas, quadrinhos de exposição e outros.

Entendo, com Sebastien Conard (2020) e o pós-quadrinhos, 
que o não-pertencimento pode ser tão grande que algumas obras só 
passam a se relacionar mais com um ou outro campo por conta dos 
locais de circulação do autor e da obra do que por aspectos formais. 

Esse olhar um pouco mais afastado da minha parte sobre 
o trabalho de 2018, com o processo de reflexão e as articulações 
teóricas e conceituais de todo o processo de instauração e produção 
dos trabalhos já avançados, de 2018 a 2021, é que permitiu que eu 
compreendesse “Mínimos detalhes” não como algo separado da 
investigação, mas sim como um adiantamento intuitivo do desejo 
radicante. A intuição guiou um processo de ideias e esboços que 
mostravam potencial unidade, mas necessitavam de operações 
conceituais para dar fluxo a essa unidade. De alguma maneira, é 
uma operação estético-editorial – iluminada por uma parceria que 
ampliou a potência das conexões com a sua proposta e escolha 
das palavras –, de trabalhar uma poética sobre o funcionamento do 
próprio livro e de sua leitura. 

Bem, é quadrinhístico em que sentido? Tem de ser 
quadrinhístico em algum sentido? Quais problematizações 
brotam desse processo? Entendo que , o amálgama que une uma 
HQ é também o pôr em relação. Simples assim, o pensamento 
quadrinhístico é um pensamento que põe em relação – o que por 
sua vez cria embates, desperta sobrevivências. É um aspecto 
potentes da HQ, mas que muitas vezes é pouco explorado por conta 
do caráter narrativo da maior parte das abordagens de investigação 
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dos quadrinhos. A solidariedade icônica, de que fala Groensteen, 
é também uma solidariedade gráfica, ampla, uma solidariedade 
topográfica, que põe em relação qualquer elemento, não justaposto, 
mas disposto no suporte, incluindo o próprio suporte em sua 
estrutura ou dimensão tátil. 

A história em quadrinhos seria a arte da passagem, 
a máquina de transporte entre a profundidade e a 
superfície, e transformadora do visível e do dizível. 
(...) Tudo isso é feito apenas de passagens, trocas 
e mestiçagens que os puristas, sempre sedentários 
e obcecados pela “especificidade”, nada entendem! 
(STERCKX, 2005, p.110-111. Trad. minha)

“Mínimos detalhes” é uma obra feita de passagem, a sua 
matéria é a ponte, a conjunção entre duplas de páginas e seus 
elementos, que podem deixar rastros o bastante para ressoar dentro 
do seu todo. Um amálgama entre publicação de artista e quadrinhos 
que quebra a hierarquia entre palavras e imagens e se indispõe com 
a legibilidade transparente. Um processo de acaso que abraça a 
força ambígua – ao que me parece, maior riqueza da linguagem. 

Essa publicação é início e fim do processo criativo que 
produziu essa investigação, que não tem um ponto de partida fixo e 
nem mirou chegada alguma, mas que buscou as pequenas brechas 
no caminho, os campos férteis e as nascentes. 

Acima de tudo, “Mínimos detalhes” aponta para a ironia que 
é o próprio não dizer da linguagem e o faz com o que considero a 
mais apaixonante operação dos quadrinhos: o criar contatos. Nesse 
caso, um pôr em relação afetivo, em uma parceria encantadora com 
Danillo Villa, que me lembra de um mundo ainda um pouco menos 
assustador e pesado, pré-pandêmico. Absurdo em muitos sentidos, 
mas ainda um pouco menos mal-humorado, aberto ao jogo lúdico, 
irônico e solidário. 

Que ótimo retorno. 
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Fig.8: Processos de 
montagem de “Mínimos 

detalhes”, 2018.
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