
         
 

1 
 

 

DESENHO E TRÂNSITO NA CIDADE – LAMBE-LAMBE 

 

DRAWING AND TRANSIT IN CITY - POSTER-BOMBER 

 

Elias de Andrade 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

eliaseandrade@gmail.com 

 

Linha 2: Poéticas visuais e processos de criação. 

 

Resumo 

O presente texto é sobre desenho e também uma busca de entendimento entre sujeito e 
seu entorno urbano. A rotina como motor para o seu processo de criação, numa relação 
de trânsito entre meio urbano e ateliê. Aqui, o lambe-lambe é o objeto que o artista se 
debruça numa relação de diálogo e ação sobre a cidade. A ação do corpo de deslocar-se 
é também uma ação guiada pelo cansaço, pelos afazeres da rotina que se acumulam e 
geram esse estado do corpo, o qual a meu ver, também desencadeia motores potentes 
para a criação. 

Palavras-chave: Desenho; lambe-lambe; cidade; cansaço; rotina. 

 

ABSTRACT 

The present text is about drawing and also a search for understanding between the subject 
and its surroundings. The routine as an engine for its creation process, in a transit 
relationship between the city and the atelier. Here, the poster-bomber is the object that the 
artist produces in a relationship of dialogue and action on the city. The action of the moving 
body is an action also guided by tiredness, by the routine tasks that accumulate and 
generate this state of being, which in my view also triggers powerful engines for creation. 
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ó Goeldi: pesquisador da noite moral sob a noite 

física. Carlos Drummond de Andrade p.24 

O desenho com o objetivo de torná-lo lambe-lambe é uma relação de dúvida 

sobre como agir com a cidade. Esse meio do qual faço parte. Lambe-lambe é um 

termo usado para designar um trabalho feito em papel e colado em locais da cidade, 

tais como muros, paredes, tapumes. Geralmente é usado como cartaz de outdoors 

da mídia publicitária. A cidade como local de convívio e de acumulação de afazeres, 
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em meu ponto de vista, cada vez mais acelerados, seja pela transmissão das 

informações, seja pelos meios de transportes. Esse local aparenta falhas 

estruturais perpetuadas pelos afazeres e carece do olhar sobre o que o humano 

necessita, para sua sobrevivência digna. A estrutura urbana delimita barreiras, cria-

se assim, identidades variadas, o que permite o trânsito fora do seu grupo social. 

Com a predominância da informação em detrimento da experiência, assim como 

Walter Benjamin já prenunciara em seu texto ‘O narrador’, o que temos são 

informações que desaparecem no decorrer dos dias, que passam rápidos. A partir 

desse horizonte, o cansaço mental é um estado latente do humano contemporâneo.  

Usa-se de vários meios para construir a imagem para ser lambe, tanto meios 

mais artesanais, como a confecção manual de todo o procedimento, o que não é 

de costume, até os meios de impressão em série, dos mais variados, tais como 

xilogravura, linóleo-gravura, impressora, estêncil. 

Entendo a ação de fazer um lambe como um meio de insistência no desenho, 

como investigação da tinta preta, a partir da observação do desenho oriental chinês 

e japonês. Na proposta desses trabalhos, os quais entendo como um deslocamento 

da cidade para o ateliê, procuro as relações de dubiedade e de duplicidade entre 

desenho e escrita, entre informações visuais e palavras que deslocam a imagem 

como numa conversa atravessada por uma linha diagonal entre o sujeito e suas 

inquietações frente à rotina urbana. Pois, ao estabelecer o diagonal como meio de 

atravessamento, aceito que o processo de criação é rearticulado no trânsito entre 

o deslocamento acima citado. Assim, o que se torna desenho é a relação de trocas 

entre imagem e palavra. Minha referência para essa afirmação é observada nas 

relações cambiáveis do comércio, tais como: propagandas visuais e sonoras. A 

palavra está no trabalho como a primeira informação a ser buscada ao observá-lo, 

está como um meio de atravessamento entre imagem e palavra; seria um mediador 

primeiro que busca relações no pequeno espaço entre eles – palavra e imagem. 

Ao referir-me à dubiedade, entendo como essas diferentes linguagens – 

palavra e imagem – são diferentes em sua concepção e observação, tanto para 

aquilo que elas potencializam quanto para o que elas omitem. Todavia, os locais 

que elas apontam são tanto genéricos quanto específicos. Já ao se tratar de 
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duplicidade, entendo-os como uma relação de cúmplices, não semelhante a 

complemento, mas como um diálogo. 

Faço os desenhos como únicos e repetitivos, pois partem do mesmo objeto 

de observação, mas a cada um há um certo arrebatamento de impulsos frente ao 

fazer manual, e também modos de fazer que se acumulam como conhecimento – 

um depois do outro. Ao fazer a série “PRONTO” de 2018 (Figura 1), depois de 

algumas vezes já ter desenhado a mesma imagem de observação, começo 

supostamente com erros em relação ao plano de disponibilidade do traço e da 

forma sobre o papel. Todavia, ao olhar para o trabalho concluído, o qual se dá por 

juntar todas as partes, noto que essas falhas somam-se ao todo. Percebo que ao 

assumir o erro como parte do trabalho em repetição de imagens, o todo evidencia 

o processo que deixa rastros do indivíduo, de sua identidade. No trabalho em artes, 

talvez também em algumas outras práticas manuais em que o aprendizado se dá 

pela prática e pelo erro, a ordem de transparecer algo que previamente não 

aparenta organização seja possível em determinado momento posterior. 

 

 
Figura 1. Série: PRONTO; nanquim sobre papel; 134 x 384 cm; 2018. 
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Os desenhos que faço partem do movimento de aceitar que o processo de 

criação é um caminho circular, talvez de espiral, com nuances de intercruzamentos. 

Neste processo procura-se algo? Maurice Blanchot, ao refletir sobre “falar, não é 

ver” em texto de nome homônimo, discorre sobre a palavra: “Encontrar é tornear, 

dar a volta, rodear.” (2010, p. 63). Ao procurar prenuncia-se que se pretende 

encontrar algo. Penso que essa ação seja um motor para o processo de trabalho 

que se instaura no cansaço enquanto motor de criação. Que fique evidente que o 

cansaço aqui elegido não deriva somente do trabalho manual, mas da acumulação 

de afazeres com que nos comprometemos. O que não deixa de influenciar um no 

outro. Para Blanchot: 

Encontrar, buscar, girar, ir em volta: sim, são palavras indicando 
movimentos, mas sempre circulares. Como se o sentido da busca fosse 
necessariamente um giro. Encontrar inscreve-se nesta grande “abóbada” 
celeste que nos deu os primeiros modelos do movediço imóvel. Encontrar 
é buscar em relação ao centro, que é o próprio inencontrável.” (2010, p. 
64). 

 

Nos trabalhos, essa oscilação está presente como aceitação do movimento 

enquanto instaurador de continuidade. A série PRONTO são prosseguimentos de 

seriação que não descaracterizam por completo o trabalho quando apresentados 

individualmente, mas é no todo que se percebe esse movimento. 

Ao imprimir o lambe, penso o quanto ganhamos quantitativa e 

qualitativamente pela tecnologia das gráficas de reprodução e o quanto perdemos 

com as cópias do mesmo trabalho. A escolha por fazer o lambe de forma mais 

artesanal, um por vez, mesmo usando tipos e estêncil para as palavras, ocorre pela 

investigação do desenho manual de observação da mesma imagem, como relação 

íntima com o objeto observado e desenhado, no fazer manual o peso do braço do 

artista incrusta o papel, consequentemente estão relacionados, mão, corpo e 

mente. Acredito que no momento de desenhar, pensamentos são articulados de 

modo a produzir pequenas suspensões e relações intrínsecas com a ação 

desenvolvida. Dessa forma, o fazer enraíza-se no intelecto de modo a produzir 

conhecimento e dar vazão a insights. Como toda ação do corpo, o desenhar 

também leva ao cansaço e vejo nesse estado uma ponte para imprevistos, os quais 

percebo como potentes para a criação em artes. O cansaço não é somente do 



 

5 

 

corpo que desenha, mas do corpo que acumula afazeres de uma rotina 

desgastante. Quando se constata a rotina, o tédio é predominante. O motor para 

criação que se busca elucidar neste texto é o cansaço mental sobre o que nos 

desgastamos enquanto trabalho de criação e transformação de determinada 

matéria pelo fazer manual. Já a transformação é da ordem do que se pode mudar 

e não de uma positividade enquanto objetivo sem nuances de transformação. 

Sendo assim, busca-se experiências que se dá pelo embate. Segundo Byung-Chul 

Han: 

[...] a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço 
e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos 
de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por 
um excesso de positividade... O excesso da elevação do desempenho 
leva a um infarto da alma (HAN, 2017, p. 70-71.). 

Comparado à sociedade “ativa” que Han afirma, entendo que, no processo 

criativo, o cansaço acontece de modo intermitente, não chegando ao ápice de 

desempenho, pois o artista é o regente de seu processo. Assim, como terminar um 

trabalho pode gerar uma sensação de consegui fazer algo, talvez semelhante a 

comprar um produto. Mas diferentemente, o processo do artista é visível e durável, 

já o produto que se compra, numa lógica capitalista, logo será substituído, assim, 

importa muito pouco o processo de se fazer um produto. 

O lambe como peça única, como estratégia de inserção sem a acumulação 

do repetitivo pelo meio impresso é uma investigação do fazer manual e do corpo 

como propositor de ações que se assemelham a um círculo, desde o transitar pela 

cidade, do desenhar e da ação de colar os lambes. No ato de desenhar, há a 

repetição que se desgasta pelo cansaço, pelo mesmo fazer de ações 

instrumentalizadas, mas que, pelo tratamento manual, possibilita gestos e 

marcações particulares do desenho e sua potência de sujeito, que se relaciona com 

os que estão envolvidos no processo de executá-lo, tais como materiais, 

ferramentas, o desenhador e suas idiossincrasias. Ao colar um desenho único nas 

ruas, questiono o quanto de único há para não ser colocado a público por esse 

quase meio de desapego? É uma pergunta que me leva a pensar o quanto de 

sociável carregamos em nossas relações com o que é compartilhado ou público. 

A troca acontece com a cidade e entre seus habitantes. No encontro entre 

dois sujeitos cansados, o possível torna-se mais difícil. “Só que eu não havia me 
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dado conta de que aquilo que o cansaço torna possível, o cansaço também torna 

difícil.” (BLANCHOT, 2010, p. 12). Há algo nesse estado do corpo que leva adiante 

e que faz sair do campo previsível. Quando o corpo está beirando seus limites, ele 

possibilita interrupções de se entrar em um estado de semi-vigília, ou talvez o 

contrário: atentamo-nos mais a fatores que não seriam tão importantes quando se 

está disposto. 

“[...] Na verdade, não é nada de novo; o cansaço não é maior; somente 
tomou uma nova forma” – “Ele tem várias, e creio que nós conhecemos 
todas. Ele nos faz viver.” – “Ele nos faz falar. Eu gostaria de poder precisar 
quando isso aconteceu, se uma das características da coisa não tornasse 
a precisão difícil (BLANCHOT, 2010, p. 14). 

O cansaço, instaurado nesse contexto como motor criador, é o estado do 

corpo que se esforça para determinado objetivo, porém esse estado possibilita 

nuances de transformações, já que se é necessário chegar a algo premeditado é 

possível também soluções que não eram previstas. Assim penso o desenho 

enquanto repetição das imagens e pelo esforço de preenchimento, o novo pode 

acontecer e acredito acontecer a cada repetição da mesma imagem. Um desenho 

não é igual ao outro. Quando falo do cansaço, é em relação ao sujeito em sua rotina 

urbana, numa temporalidade de exaustão e de cobrança. Beckett, em Esperando 

Godot, transita entre o possível e o que é imposto, nesse trânsito, os personagens 

aguardam o que nunca chega, como promessas e esperanças que impulsionam o 

viver – se já temos mesmo que esperar, então vamos fazer algo. 

O trabalho “porta da rua para cachorros de apartamentos” de 2014 (Figura 

2) é um lambe para o qual pretendia que a tinta, impulsionada pelo gesto de 

desenhar as letras, sobrasse no papel debaixo e, consequentemente, nos outros 

que estavam por baixo, mas não aconteceu muito bem assim e tive que refazer os 

que estavam por baixo. Não alcançar o resultado pretendido é um meio de 

alavancar outros caminhos que se agregam ao que podemos nomear como 

fracasso. 
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Figura 2. porta da rua para cachorros de apartamentos; nanquim sobre papel;   10 x 200 cm; 2014. 

 

 

Ao escolher a frase “porta da rua para cachorros de apartamentos”, falo de 

minhas escolhas, daquela que é conveniente: quem é o dono da porta e tem o 

poder de abri-la? A frase afirma alguma explosão na potência de destruição, mas 

também de liberdade. Soltar cachorros na rua não é um ato a ser seguido, mas é 

um impulso para outras funções que estabelecemos como verdades. Ao destruir o 

que acreditamos como verdade, como nos foi passado e escolhido, derrubamos 

barreiras para entendermos o outro como parte da sociedade. Talvez um sair do 

vertical para o horizontal. Esse lambe em sua forma horizontal é para ser lido num 

espaço que se expande para os lados. 

 

Sujeito urbano e urubu 

O lambe da série “PRONTO” (Figura 3) é um desenho de urubu, no singular 

é somente um, mas na sequencialidade da montagem, a repetição da mesma ave 
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toma forma de todo. Não os vejo nas ruas comendo carniça. Vejo-os poucas vezes 

em Porto Alegre; a referência a que me remete é Londrina, pois lá eu os via 

sobrevoarem o céu e instalarem-se no topo de prédios pequenos. Indo mais longe 

um pouco no tempo cronológico, lembro-me deles em locais rurais1. É um 

conhecimento determinado pelo fazer, pela observação e pela aprendizagem oral 

que me remete a como essas experiências me foram válidas para observar o 

tempo, a vida, e posicionar-me frente aos acontecimentos de relação sujeito e 

ambiente. Quando inseridos em determinada sociedade estranha ao nosso 

ambiente familiar, desloco-me um pouco para inserir-me de resguardo e observar. 

Talvez um olhar de sobrevoo que busca entendimento ou somente uma insistência 

de um passo a mais. Às vezes o outro posiciona-se na frente. Mas o que o 

estrangeiro tem para oferecer além de seus olhares curiosos? Diferente do turista2, 

o sujeito que muda para outro local fica à espreita de tentar dar um passo em 

direção ao que acontece no presente, como uma adaptação em solo desconhecido.  

                                                           
1 Lembro dos urubus comendo restos de barrigada de porcos, em uma reunião de família, para se ter a 
carne de porco. Trago essa lembrança para enfatizar sobre as experiências que estão  no processo criativo. 
2 Byung-Chul Han, no livro ‘Sociedade da transparência’, difere o peregrino como alguém que está para chegar 
lá, em algum ponto, e o turista como aquele “que se mantém preso no presente, no aqui e no agora” (2017, p. 
74). 
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Figura 3. Série: PRONTO; nanquim sobre papel; 268 x 384 cm; 2018. 

 

 

O passado suporta o sujeito em suas escolhas? Pronto para saltar do 

precipício, para atravessar a rua, para levantar da cama. Quem está pronto em uma 

sociedade de atropelamentos, na qual o desempenho3 é acelerado para que 

cumpramos nossas metas? 

A rotina da cidade, como meio de trocas e de trânsitos, é o motivador para 

os desenhos. Busco relações de aprendizado pela experiência que se faz devagar, 

de modo natural pela vivência linear – experiências da infância que se desdobram 

e se somam às próximas e atuais. 

                                                           
3 Sociedade do desempenho, designação estabelecida pelo filósofo Byung-Chul Han, na qual o indivíduo 
necessita ter o melhor desempenho para sua satisfação; sendo assim internaliza-se a cobrança em uma 
sociedade em que o trabalho é prezado como um troféu. 
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Ao desenhar a partir de uma relação do sujeito com o meio urbano, estou 

procurando por perto, no entorno, o que há de relação entre presente e passado. 

Sendo assim, o território que ultrapasso e estaciono são locais para observar e 

continuar. O desenho como continuidade que se inicia muito próxima à vida. 

O urubu sobrevoa nossas cabeças em um movimento estático de cortar o ar 

e seguir adiante. A resistência de alguns animais na cidade, no caso o urubu, é por 

parte sua insistência na vida. Talvez haja algo de insistência nas margens da cidade 

que passamos e não olhamos, passamos correndo e escondemos alguns 

pertences. A insistência, no dia a dia, é o que impulsiona para adiante, mesmo que 

em muitos seja pelo não querer estar. O movimento é algo de insistência, assim 

como o desenho pelo fazer manual em estado de cansaço. 

O desenho como ação de diálogo com o que está próximo, como tensão 

existente na rotina do sujeito urbano. Desta maneira, o desenho é lançar-se para 

fora do pré-estabelecido, como experiência de diálogos, pela ação que começa no 

corriqueiro da experiência diária. 

 

De um ponto a outro 

Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, afirma que estamos numa 

sociedade do desempenho, em que somos nosso patrão e nosso empregado ao 

mesmo tempo. Ele entende que saímos de uma sociedade da disciplina, em que 

se iniciou o processo de submissão, logo após a revolução industrial, havendo 

sempre alguém que nos impele a ter nossas obrigações. Na sociedade do 

desempenho, o patrão é interior e o cansaço é maior porque tem origem em nós 

mesmos. No contexto atual, somos direcionados cada vez mais a individualidade, 

não estabelecendo relações tão intrínsecas com os outros de modo a criar 

submissões, porém instaura-se um meio até mais potente de cobrança, o qual é 

internalizado. A voz que nos cobra é a de nós mesmos. Interiorizou-se a 

necessidade de se ter um desempenho “razoável”, para não dizer o melhor. Com 

isso olha-se mais para si mesmo, tendo parâmetros de desempenho comparativos, 

pois mesmo mais individualizados, precisamos do outro para nos compararmos. É 

necessário o outro para nos afirmarmos. Desobedecer uma verdade que se tenha 

interiorizado é muito mais difícil do que transgredir o patrão que te explora. Sendo 
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assim, o interno necessita de mais tempo para tornar-se consciente comparado ao 

que é externo. 

Se é pelo outro que enxergamos nossas ações, rebelar-se contra o outro 

que te explora é mais fácil, pois está no outro visível o acontecimento. Já rebelar-

se contra si mesmo é algo de um caminho a ser percorrido, semelhante a rituais 

diários. Nisso entendo o processo de criação intrínseca à vida, pois todas essas 

instâncias estão no sujeito contemporâneo, que é absorvido pelo meio, digamos, 

globalizado. 

Entender o deslocamento do corpo pelo entorno é entender que somos parte 

disso tudo. Ao levar essas inquietações para o ateliê de desenho, estou levando 

um pouco do que a cidade é para mim, de escolhas executadas a fim de olhar para 

determinado ponto. No caso da série PRONTO, para articulações de desenhar 

enquanto movimento de lançar-se ao abismo de questionamentos do sujeito diante 

da sociedade, busco algo que está entre o sujeito e sua rotina, entre a cidade e o 

ateliê, entre o cansaço e a vontade, talvez necessidade de desenhar. Será o vazio 

entre essas instâncias, do único para o plural e vice-versa, que se representa nos 

desenhos. No próprio ato de fazer enquanto investigação da manualidade (fazer 

manual) do desenho, há conhecimento do corpo que se desloca entre pontos de 

rotina, de trânsitos. 

Tarkovski fala do artista e da obra como uma incisão subversiva na 

contemporaneidade do artista, segundo o autor: 

O artista e pensador torna-se, então, o ideólogo e apologista do seu 
tempo, o catalisador de transformações predeterminadas. A grandeza e a 
ambiguidade da arte consistem às perguntas, mesmo quando emite sinais 
de advertência como “Cuidado! Radiação! Perigo!” Sua influência tem a 
ver com a sublevação ética e moral (2010, p. 60). 

O artista, segundo suas visões e intenções, perpassa seu tempo de modo a 

transgredi-lo, segundo seu passado e futuro. Suas intenções têm origem no 

passado, mas são também para um tempo que virá. O lambe colado na rua é uma 

ocupação do espaço que possibilitou brechas em meio a toda segurança urbana. 

As trocas que ocorrem no meio urbano, seja por necessidade, seja pelo 

desempenho, acontecem a todo momento. A Série VENDE-SE/VENDIDO (Figura 

4) aproxima o que é comercializado. 
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Figura 4. VENDE-SE/VENDIDO; desenho, tipografia e nanquim s/ papel; 96,5 x 132 cm; 2015. 

Compartilho do homem que está à margem da cidade, assim vejo o trabalho 

de Goeldi. “Os homens que vagam pelas superfícies negras de suas gravuras não 

têm para onde ir, embora estejam sempre a caminho. São seres urbanos e mantêm 

com a cidade um contato estreito – partilham a sua ‘cor’, seu anonimato” (NAVES, 

1999, p. 07). Estar sempre a caminho é uma aproximação com vários personagens 
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de Samuel Beckett, que beiram o inabitável, o insustentável, mas que continuam. 

Procuro nos cantos, ao redor dos homens, o que interessa para esta pesquisa, vejo 

que dualidades são colocadas para a soma na diversidade e pluralidade.  

A relação de dualidade do que pode ser comercializado é uma questão 

colocada na série VENDE-SE/VENDIDO, em que o desenho de um animal 

“selvagem”, embora presente em nosso local de convívio, toma características de 

dualidade: animal doméstico e não doméstico, o que se vende e o que está vendido. 

O que pode e não pode ser comercializado, o que queremos/desejamos comprar, 

ter. As palavras junto com o desenho criam dualidade e multiplicam referências de 

um olhar sobre a cidade, seus intercâmbios e como nos inserimos em seus meios, 

como nos comunicamos com ela. Ao viver em sociedade compartilhamos o 

cotidiano; mesmo em rotinas diferentes, elas se aproximam, muitas vezes em 

horários, rotas e funções exercidas. Outras séries também foram criadas desta 

forma, a saber: NÔMADE, BEM VINDO, CONCRETO, TRANSMUTAR. (Figura 5) 

Ao criar, cria-se algo que é como uma pequena suspensão do tempo e do 

espaço que viaja rumo, meio que às avessas, ao descontínuo do tempo em 

formação “O tempo não pode desaparecer sem deixar vestígios” (TARKOVSKI, 

2010, p. 66). A continuidade da rotina é uma ilusão, não se guarda as lembranças 

de modo sequencial ou empilhados; talvez seja algo como círculos em movimentos 

que se esbarram. Semelhante a um caminho circular, no qual o sujeito transita em 

todas as direções e possivelmente encontra passado, presente e futuro 

entrelaçados. No vai e vem de movimentar-se, o desenho como materialidade 

desses encontros. 
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Figura 5. Elias de Andrade; Lambes; nanquim, guache e xilogravura sobre papel; 60 x 48 cm 

(cada); 2016 - 17. 
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