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Resumo 
O presente artigo pretende analisar processos criativos e produtivos de poéticas visuais 
através de meios de expressão que concentram o desenho, o vídeo e a fotografia para 
colaborar na reflexão sobre os atravessamentos entre estes modos expressivos nas artes 
visuais, para melhor compreender a estrutura da arquitetura de determinado pensamento 
em arte e delinear temas abordados pelas produções artísticas aqui contidas como 
fomentadores desses cruzamentos.  
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Abstract 
This paper intends to analyze creative and productive processes of visual poetry through 
means of expression that concentrate the drawing, video and photography to collaborate 
with the reflection on the crossings between these expressive modes in the visual arts, to 
better understand the structure of the architecture of a certain thought in art and to delineate 
themes addressed by the artistic productions here contained as promoters of these 
crossings. 
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Estímulos iniciais para a criação em arte 

 Os artistas, na gênese das concepções que se direcionam à construção de 

seus trabalhos, utilizam-se de elementos que chegam de quaisquer direções, e que 

podem ter origem no cotidiano real, nas memórias, em suas próprias biografias e 

na ficção, bem como aspectos estruturais e materiais diversos que possibilitam a 

construção de peças artísticas que, por sua vez, objetivam a formação de seres de 

sensações. Tais componentes são os assuntos e as referências que estarão 

presentes desde o ponto de partida na criação dos trabalhos até aquilo que o artista 

pode considerar a obra final. Maria Cecília Salles comenta acerca desta faceta 



inicial do procedimento criativo que funciona como uma luz que esclarece o criador 

no início de seu processo: 

Uma inscrição no muro, imagens de infância, um grito, conceitos 
científicos, sonhos, um ritmo, experiências da vida cotidiana: 
qualquer coisa pode agir como essa gota de luz. O fato que provoca 
o artista é da maior multiplicidade de naturezas que se possa 
imaginar. O artista é um receptáculo de emoções (2013, p.61) 
 

 Neste presente debate, é possível entrever como mola propulsora dos 

trabalhos a partir daqui abordados, duas provocações sofridas pelo artista, 

conforme cita a autora: os pequenos gestos humanos observados tanto no 

cotidiano dos indivíduos quanto em suas atuações cinematográficas e televisivas. 

Para exemplificar, pequenas ações manuais como fazer figa, sinais de reverência, 

cumprimentos, interação com o próprio corpo, comunicação gestual, dentre outros 

gestos, funcionam como a espinha dorsal da execução de imagens que apresentam 

estas pequenas ações como algo a ser observado e ressignificado através de 

registros feitos em desenho. Outro tema recorrente nestes trabalhos é a frequente 

presença de pequenos objetos banais e corriqueiros, como lâmpadas, caixas, 

facas, tesouras, garrafas e outros elementos que rodeiam e acompanham os 

indivíduos em suas rotinas repletas de afetos, limites, obstáculos, necessidades 

diversas, espiritualidade etc. 

 Escolher o desenho para destacar estes dois temas se refere à possibilidade 

de, com o gesto físico desta categoria tão tradicional que transita entre o registro e 

a invenção ao longo da história da arte, sublinhar o próprio gesto corporal de 

desenhar propriamente1, unindo, assim, o gesto de registrar e o gesto registrado. 

Além disso, confere uma mistura entre o desenho de observação desses gestos 

realizados em frente ao espelho (ou na observação direta do membro corporal ali 

apresentado) a um ato performático de quem desenha a si próprio, considerando 

as referências observadas, como já dito, no cotidiano e no universo ficcional do 

cinema e da televisão, agora registradas pelo grafite. Neste caso, temos uma 

aproximação do desenho, da performance e da cena cinematográfica. 

                                                 
1 Ana Leonor Madeira Rodrigues destaca que “o desenho - (...) de humano para humano - precisa 

de um corpo para ser realizado. Precisa do tremor da mão, do olhar vago, da paixão ou raiva ou 
frustração” (2016, p.52). 



Desenho em expansão e atravessamentos de categorias 

 

 Em “Meus grandes segredinhos” (Figura 1), as linhas tensas, trêmulas, 

interrompidas e hesitantes em seus pedaços multiplicados e sobrepostos destacam 

a tensão da narrativa que a série faz sugerir. Inspirada no filme Copie Conforme, 

de 2010,[Cópia Fiel], de Abbas Kiarostami, a série mostra quatro variações onde 

as mãos do indivíduo apresentam objetos comuns: um brinco, um papel enrolado 

e amarrado, uma pequena caixa e uma chave. No ato de fazer a pose inspirada 

numa das poses do filme e de se observar afim de traduzi-la através do grafite, os 

trabalhos colocam em discussão o papel do artista performer-intérprete (tal qual no 

cinema) em ação no desenho. Maurice Merleau-Ponty comenta: 

Quer se trate do corpo de outro ou do meu próprio corpo, eu não 
tenho outro modo de conhecer o corpo humano que não seja vivê-
lo, quer dizer, de retomar em mim o drama que o atravessa e de 
me confundir com ele (1993, p.58) 
 

  

 
Figura 1. Júnior Suci. “Meus grandes segredinhos”, 2011. Grafite sobre papel, 21 x 24 cm. 

 
Não somente materialidade física do corpo humano, mas principalmente as 

sensações pelas quais ele se submete, permitem esta performance-desenho 

mesclar-se em ato único de um gesto – tanto pela imagem que se vê quanto pela 



relação que se cria entre registro-registrado e observador-observado, por meio do 

gesto visto nas linhas sobre os papeis em pequenos formatos. Ana Leonor Madeira 

Rodrigues opina acerca dos gestos como criadores do próprio desenho: 

Acredito que toda a ação, todos os gestos que trazem o desenho 
para o plano da existência estão aí presentes, de uma maneira 
inevitável, e essa presença é também recebida e percebida pelo 
observador (2016, p. 22) 

 

 Esta apresentação de objetos pelas mãos, auxiliam os corpos no cotidiano: 

de modo físico ou emocional, como testemunhas de situações ou vinculados às 

memórias, afetividades, superstições, crenças etc. O gesto de exibir com o corpo 

objetos comuns também aparecem no vídeo “Ensaio sobre a saudade” (Figura 2), 

que parte das cenas em plano fechado feitos na série de desenho à grafite para a 

projeção de imagens filmadas e editadas bruscamente, como quadros que passam 

diante dos olhos. Imagens de situações e pequenos gestos na interação ou não 

com objetos, como já dito, é passível de múltiplas interpretações, já que a 

semântica de tais objetos oferece uma abertura de conexões e interpretações. Para 

prosseguir com o conceito de registro e invenção, os trabalhos antes realizados 

somente em desenho começam a se expandir e a ganhar força no gesto em si, na 

tensão do corpo ou daquela que alguns objetos carregam. Rodrigues também 

chama a atenção para este modo de pensar o desenho que acaba se desdobrando 

em ação: 

 
[...] o desenho torna-se assim numa espécie de pensar em voz alta, 
ou de conversar consigo mesmo; é tanto um processo reflexivo 
quanto uma maneira de se relacionar com o próprio pensamento e 
trazê-lo para a ação (2016, p.22) 
 

 



 
Figura 2. Júnior Suci. Frames de “Ensaio sobre a saudade”, 2012. Vídeo, P&B, Som, 2’45”. 

 
 Possibilita-se, diante de tal temática, discutir sobre quais são os rastros e 

histórias contempladas que em (e através de) objetos tão corriqueiros, exercem 

poder de despertar a lembrança, estimular o sofrimento, a saudade, o medo, a 

repulsa, a dependência, o vício, a necessidade, a dúvida, dentre outras qualidades 

do sentir. 

 Enquadrar em plano-detalhe e em preto-e-branco tais gestos são 

características que nascem do pensamento em desenho com tais atributos. Inicia-

se assim, o levantamento de uma arquitetura embasada no desenho que extrapola 

sua categoria e é tomado como ação. Aqui, o gesto de filmar é semelhante ao de 

desenhar2. Nas suas funções de registro, qualquer retalho de papel pode ter a 

função de sofrer um rápido rabisco de um trajeto, mapa, esquema; e na 

contemporaneidade, as câmeras acopladas aos telefones móveis tornam possível 

filmar quaisquer eventos, em qualquer instante. 

 Do mesmo modo, o ato de fotografar, que se multiplicou ao redor do mundo 

pelo mesmo dispositivo, começa a ser inserido neste processo que surge do 

desenho e contamina outros meios. Assim, semelhantemente ao ligamento entre 

desenho e vídeo, a fotografia começa a se fazer necessária dentro deste esquema 

criativo. Também acromática e em planos fechados, os trabalhos fotografados e 

                                                 
2 A câmara é o meu lápis, o meu lápis pode ser uma atitude conceitual e já nem gesto é, e agora, 

toda a ação pode tornar-se desenho (RODRIGUES, p.118). 



impressos em papel mantém forte diálogo com o desenho, protagonista na 

construção deste trajeto que incorpora outros meios de expressão. 

 Em “Assim olhei melhor” (Figura 3), a ação é presente no corpo fotografado 

e é acompanhado de um desenho cujo objeto apresentado faz referência ao gesto 

contido na foto. Na imagem, a ação de delimitar o campo da visão com as mãos 

em forma de círculo é um ato comezinho repetido pelos indivíduos que pretendem 

focar num único ponto de vista – ou proteger-se da luz que interfere na visão. Com 

o auxílio de um objeto (necessidade frequente do corpo3, já mencionada neste 

texto) a execução desta ação apresentada se faria com mais precisão. Lado a lado, 

as imagens deste trabalho colocam em suspensão quais das figuras registradas 

são as protagonistas do ato – e assim, propõem uma relação onde não há 

hierarquias entre corpo e objeto. 

 

 

Figura 3. Júnior Suci. “Assim olhei melhor”, 2015. Impressão fotográfica e grafite sobre papel, 70 x 
100 cm. 

 

Se este corpo pode ser considerado como performático porque reproduz e 

encarna gestos vistos no dia-a-dia ou na expressão audiovisual, para então assim 

                                                 
3 O filme Gefängnisbilder [Prison Images], de 2010, do artista e cineasta Harun Farocki, apresenta 

uma narradora que afirma: “O corpo, por si só, não vale muito”, destacando os limites físicos do 
corpo humano na realização de certas ações, bem como sua dependência a recursos e objetos para 
intervir em seu entorno. 



se transformar em outro gesto desenhado, filmado ou fotografado, é possível 

pensar no rompimento das categorias vinculadas às técnicas utilizadas até então e 

defender um pensamento que transita entre plurais modos de registro para tornar-

se único e singular. 

Considerar a ação de um objeto também é um item que começa a ser 

investigado dentro deste processo de produção poética. Assíduos nestes trabalhos, 

os objetos começam a ganhar mais espaço onde o corpo não é mais mostrado 

diretamente na imagem. De modo geral, quaisquer utensílios rotineiros possuem 

funções cujo objetivo é específico (um binóculo, por exemplo, tem a função de 

tornar viável a visão de algo que está distante do corpo) mas podem ganhar outros 

múltiplos papeis, subvertendo seu cargo original para ocupar outro espaço no 

cotidiano (uma faca para frutas, cuja funcionalidade é descascar e dividir tais 

alimentos, pode ter sua ponta usada para remover um parafuso de um relógio – 

função original de uma chave de fenda –,  raspar alguma textura que se aderiu a 

uma superfície – papel de uma lixa ou esponja de aço –  e tirar a vida de outro 

indivíduo, fincando-lhe a lâmina no pescoço), tal qual pode acontecer com certos 

gestos corporais que mantém simbolismos e comunicações variadas dependendo 

de quais corpos são envolvidos neste processo, bem como sua cultura e seus 

contextos4. 

Uma série intitulada “Desenho de objeto” (Figura 4), composta por seis 

trabalhos que mostram fotografias de objetos cortantes como alicates, facas, 

tesouras etc. acompanhados, na mesma folha, de grafias à lápis, traz uma reflexão 

acerca do poder dos objetos em suas funções e se volta ao desenho presente em 

quaisquer elementos da imagem. Como exemplo, pode-se citar o trabalho que 

exibe um cortador de unhas num duplo registro: a fotografia, exibindo o objeto tal 

qual se apresenta ao mundo e o desenho, revelando a forma do corte deste objeto. 

Este trabalho torna praticável, por assim dizer, levantar questões acerca do objeto 

                                                 
4 Paula Borghi, em texto para exposição, destaca: “Trata-se de exercer um novo desempenho [do 

objeto], de ser manipulado até se transformar no inesperado. É com essa consciência que [o artista] 
dilata o entendimento do objeto representado e daquele que o maneja. A intimidade do artista com 
a natureza das coisas que o cercam faz com que assuntos e elementos triviais, como abrir uma 
garrafa d'água ou se disfarçar, tornem-se ‘grandes eventos’. É sob esta ótica que [...] apresenta 
desenhos, fotografias e vídeos que exploram as muitas nuances desta relação de tensão e harmonia 
entre coisa e homem (2018, n.p.) 
 



e suas marcas, e, mais uma vez, do desenho que está presente nos argumentos 

contidos nestes trabalhos. O objeto, neste caso, também desenha sobre as 

superfícies através de sua lâmina – e formalmente, como no exemplo anterior, sua 

representação via impressão fotográfica dialoga com a própria cor do grafite, como 

se estivessem no mesmo campo ou sob a mesma técnica de produção. 

 

Figura 4. Júnior Suci. “Sem título”, da série “Desenho de objeto”, 2017. Impressão fotográfica e 
grafite sobre papel, 20 x 40 cm. 

 

Portanto, este pensamento que parte do desenho para assumir variações 

em outros modos de registro, ajusta-se à reflexão já trazida pelo artista Richard 

Serra: 

[…] se formatos preconcebidos e preocupações metodológicas se 
tornam o conteúdo de uma investigação, então o trabalho acaba 
sendo uma reformulação das estratégias formalistas. Se a arte está 
tão intimamente ligada a uma tradição histórica referencial, e é 
dependente dela, ela será severamente limitada e suscetível a 
óbvias análises formais. Desenhos que não aceitam uma definição 
estática, que não se deixam analisar e categorizar facilmente, 
desenhos que negam as definições tradicionais existem fora dos 
valores formalistas, embora permaneçam autorreferenciais (2014, 
p.49) 

 

 Esta fratura que acontece entre os limites de classificações de um objeto de 

arte e que os fazem se diluir, se sobrepor, se mesclar e se agregar entre si, propõe 

uma condição contemporânea da arte que apresenta diversas bifurcações e 

hibridismos em relação ao específico de cada disciplina – e por isso os territórios 

foram expandidos e reconsiderados. Tais aspectos ocorrem nos trabalhos aqui 

compreendidos, oferecendo a noção de conhecer um tipo de processo criativo e 



produtivo a partir de um desenho expandido que contamina o pensamento poético 

no conjunto de sua obra.  

O “grande projeto” 

Diante destes atravessamentos que ocorrem no percurso que faz surgir um 

trabalho artístico, vale lembrar do que diz Joseph Kosuth acerca do que propôs 

Marcel Duchamp: 

Com o ready-made (...), a arte mudou seu foco da forma para a 
linguagem, para o que estava sendo dito. Isso significa que a 
natureza da arte mudou de uma questão de morfologia para uma 
questão de função. Essa mudança – de “aparência” para 
“concepção” – foi o começo da arte “moderna” e o começo da arte 
“conceitual”. Toda a arte (depois de Duchamp) é conceitual (por 
natureza) porque a arte só existe conceitualmente” (2006, p.217) 

  

Tais concepções que abarcam as produções poéticas são voltadas às ideias 

e argumentos que constroem todo o método utilizado no ato criativo. De acordo 

com o que Salles salienta acerca dos procedimentos de criação e os objetivos do 

artista, os trabalhos são sempre um ponto de partida e de chegada para a 

construção de um grande projeto em constante movimento: 

Cada obra é uma possível concretização do grande projeto que 
direciona o artista. Se a questão da continuidade for levada às 
últimas consequências, pode-se pensar cada obra como um 
rascunho ou concretização parcial deste grande projeto (2013, p. 
46). 
 

 Nos trabalhos aqui expostos, há um atributo que leva em consideração este 

grande projeto na concepção de uma exposição. Em outras palavras, estes 

trabalhos são pensados e executados em conjunto, a partir de um recorte temático 

dentro da estrutura conceitual que cerca tais produções, quando se reflete sobre a 

sua exibição em um determinado espaço expositivo. Um desenho começa a ser 

feito porque já se sabe qual será o vídeo que o acompanhará no mesmo espaço; 

uma fotografia é planejada e produzida porque já estão determinados quais outros 

trabalhos entrarão em diálogo com ela afim de construir uma narrativa em que todos 

os trabalhos apresentados se complementem e se completem entre si, através de 

cruzamentos temáticos e técnicos (Figura 5). Como Camus ressalta, 

Um pensamento profundo está em devir contínuo, abarca a 
existência de uma vida e se amolda a ela. Do mesmo modo, a 
criação única de um homem se fortifica em seus aspectos 



sucessivos e múltiplos que são as obras. Umas completam as 
outras, corrigem-nas ou repetem-nas, e também as contradizem” 
(CAMUS apud Sábato, 1982, p. 119) 

 

 

Figura 5. Júnior Suci. Vista da exposição “A ruína”, onde se mostrou os atravessamentos entre 
trabalhos de desenho, fotografia e vídeos abordando pequenos gestos humanos na interação ou 

não com objetos. 
 

A possibilidade de trazer um pensamento que se completa e ganha destaque 

somente na relação entre todos os trabalhos pode ser pensada na perspectiva 

seguida por Jacques Rancière na sua leitura sobre o trabalho do cineasta Abbas 

Kiarostami: 

A pensatividade da imagem é então a presença latente de um 
regime de expressão em outro. Um bom exemplo contemporâneo 
dessa pensatividade pode ser dado pelo trabalho de Abbas 
Kiarostami entre cinema, fotografia e poesia. Sabe-se da 
importância que as estradas têm em seus filmes. Sabe-se também 
que ele lhes dedicou várias séries fotográficas. Essas imagens são, 
exemplarmente, imagens pensativas pela maneira como 
conjungem dois modos de representação: a estrada é um trajeto 
orientado de um ponto a outro e é, inversamente, um puro traçado 
de linhas ou espirais abstratas sobre um território. Seu filme Roads 
of Kiarostami organiza uma passagem notável entre esses dois 
tipos de estrada. A câmera de início parece percorrer as fotografias 
do artista. Como filma em preto e branco fotografias coloridas, ele 
acusa seu caráter gráfico, abstrato; transforma as paisagens 
fotografadas em desenhos ou mesmo em caligrafias. Mas a certa 
altura o papel da câmera se inverte. Ela parece tornar-se um 
instrumento cortante que rasga aquelas superfícies semelhantes a 
folhas de desenho, desenvolvendo aqueles grafismos à paisagem 
da qual tinham sidos abstraídos. Assim, filme, fotografia, desenho, 
caligrafia e poema vêm misturar seus poderes e intercambiar suas 
singularidades. Já não é simplesmente a literatura que constrói seu 
tornar-se-pintura imaginário, nem a fotografia que evoca a 



metamorfose literária do banal. São os regimes de expressão que 
se entrecruzam e criam combinações singulares de trocas, fusões 
e afastamentos. Essas combinações criam formas de 
pensatividade da imagem (...)”. (2012, p.119) 

 

Ora, este intercâmbio que oportuniza esta pensatividade da imagem é 

levado a cabo durante a construção de todos os trabalhos aqui discutidos, como já 

foi mencionado. As referências encontradas nos enquadramentos, no uso do preto-

e-branco, no ato de registrar através de desenho, vídeo e fotografia, nas frequentes 

pequenas dimensões dos trabalhos, na bidimensionalidade, e nos elementos que 

as imagens mostram, são pensados simultaneamente para que, diante dos 

trabalhos e de acordo com a intenção dos projetos expositivos, o espectador possa 

ter maior impacto nas sensações e reflexões que cada obra propõe. 

Embora toda essa interdisciplinaridade entre meios expressivos possa 

concluir este raciocínio – que considera o hibridismo e a presença de possíveis 

atravessamentos de categorias durante o ato criativo, a questão central a que se 

pode chegar é a potência do gesto que se faz particularmente presente em todos 

os trabalhos que enfim faz erguer a arquitetura deste específico modo de criação: 

é a partir da ação cotidiana, dos corpos que realizam gestos e da potência contida 

em objetos corriqueiros que as estruturas dos trabalhos em três variações de meios 

são concebidas. Sem rascunho figurativo – mas anotações verbais de situações 

gestuais percebidas –, estas produções se tornam, agora, trabalhos de ação. 

 Se o início desta trajetória poética se constrói através e apenas dos 

desenhos à grafite, doravante não é mais necessário categorizar as produções 

quando aquilo que se apresenta ao público é resultado de um pensamento que 

cruza e mescla os modos de registro e aborda o gesto humano – seja através dos 

fragmentos do corpo mostrados nos enquadramentos, seja pelos rastros e atuação 

dos objetos na rotina do indivíduo contemporâneo. Como comenta Rodrigues,  

desenhar extrapola toda e qualquer definição para se restringir ao 
conceito, e o que sobra é uma ‘ideia de desenhar’ em que o 
instrumento é qualquer, e apenas o gesto permanece (2003, p.117) 
 

 É a ação, portanto, que se mantém como eixo central deste processo 

criativo, atravessando o desenho, o vídeo e a fotografia para se estabilizar como 

assunto determinante nos trabalhos que se apresentam. Descategorizar os meios 



pelas técnicas utilizadas e compreender o conceito que ronda predominantemente 

estes modos expressivos é, nesta reflexão, o objetivo deste grande projeto poético 

pelo qual o artista cria, produz e exibe ao espectador. 
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