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Resumo 
 
Partindo do argumento desenvolvido por Anne Cauquelin, no livro A invenção da paisagem, 
de que a noção de paisagem seria uma construção a priori derivada da pintura, analisamos 
o trabalho da artista Rosana Ricalde, mais especificamente os desenhos da série Mares, 
tendo em vista a problematização dessa noção na arte contemporânea. As relações entre 
nomeação e representação, entre imagem e natureza, leitura e visão, informação codificada 
e analógica, são algumas das discussões suscitadas pela artista em sua obra, cuja 
experiência nos põe em contato com novos modos de abordar o elo entre arte, percepção e 
natureza. 
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Abstract 
 
The argument developed by Anne Cauquelin in the book “L’invention du paysage” – that 
landscape is an a priori construction originated in painting – is taken here as a starting point 
for a study on Rosana Ricalde’s work, specially the “Mares” drawing series, as we focus on 
the new proposals for the notion of landscape in contemporary art. The relation between 
nomination and representation, image and nature, reading and seeing, codified information 
and analog information are some of the discussions brought up by the artist in her work, 
which experience connects us with new ways of approaching the link between art, perception 
and nature. 
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Paisagem: um não-lugar 

No livro “A invenção da paisagem”, Anne Cauquelin desenvolve o argumento de que 

a paisagem seria uma construção, à qual corresponderia certo conjunto de valores 

ordenados em uma visão, formada por agentes de determinada cultura. Em vez de 

simplesmente dada e percebida, a paisagem seria uma trama tecida de acordo com 

uma tradição específica, artificialmente construída, reproduzindo e reelaborando 

valores e parâmetros enraizados em nossa cultura a ponto de nos parecerem 

naturais (CAUQUELIN, 2007).  

A noção de paisagem se manifesta em diversos segmentos da cultura: na arte, no 

urbanismo, na literatura, nos ambientes virtuais de jogos eletrônicos. Ela intermedia 
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nossa relação com a natureza, com o lugar, com o espaço, enfim, com o mundo. Por 

meio de determinada noção de paisagem que nos impregna, conduzimos nossa 

percepção, guiada por relações de espaço e de tempo sugeridas por um modo de 

ver, de organizar o espaço e de percorrê-lo com o olhar. Nesse sentido, portanto, 

toda paisagem é uma utopia, por ser um não-lugar, inexistente, inventado,– uma 

projeção de nossas idealizações e modelos que construímos a priori e que, em um 

processo espontâneo e inconsciente, fazemos adequar-lhes a realidade visível 

diante de nós. 

O espaço contemporâneo, transformado, seja por novas possibilidades perceptivas 

decorrentes da ampliação do alcance da visão, indo do microscópico ao 

macroscópico, seja pela aceleração da transmissão da informação que permite um 

bombardeio de imagens sem precedentes, seja por uma nova noção de natureza, 

que abarca agora a vastidão do cosmos e requer outras concepções das relações 

de espaço-tempo, torna insuficientes os modelos espaciais e perceptivos tradicionais 

da paisagem. Propor relações com esse espaço é um desafio para a arte 

contemporânea. Mais do que procurar instaurar novos modelos de paisagem, 

artistas se ocupam em dialogar com nossos velhos modelos, desestabilizando-os, 

dissolvendo-os, trazendo, ao pressioná-los, a existência deles para um nível 

consciente, problematizando as relações que estabelecemos entre aquele outro 

espaço e esse de agora. O presente texto irá discorrer sobre nossas relações com o 

espaço e com a paisagem a partir do trabalho da artista Rosana Ricalde, em 

especial a série de desenhos Mares. Nessa série, a artista escreve, com delicada 

caligrafia cursiva em tinta azul, os nomes de todos os mares em frágil papel de 

finíssima gramatura, constituindo extensa lista que dispõe, pelas sinuosas linhas que 

forma, um desenho que lembra a imagem de ondas, movimento tortuoso de águas, 

superfície movediça de mares. Os desenhos nos colocam diante de um caligrama 

limítrofe, que por pouco não chega a formar-se, pela quase abstração do desenho 

que configura. Mares cuja presença é apenas uma sugestão, a insinuar-se entre 

nossas imagens pessoais, idealizações utópicas e múltiplas que permanecem 

suspensas no momento anterior a sua atualização. 
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Sem título, 2006. Desenho sobre 12 folhas de papel feito com o nome dos mares utilizando canetas 

em diversos tons. 100 x 100 x 7cm. Coleção particular, Rio de Janeiro. 

 

 

Mar azul (detalhe), 2009. Desenho sobre 12 folhas de papel aquarelado feito com o nome dos mares 

utilizando canetas em diversos tons. 100 x 100 x 7cm.  
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Outras paisagens 

O esforço moderno em liberar a arte da virtualidade do plano conquistou para a 

contemporaneidade uma liberdade de ação sem precedentes. Contudo, a tradição 

da pintura ocidental permanece nos horizontes, a todo momento retornando ao 

presente, sendo acessada, seja pelo diálogo e pela confrontação de ideias, seja 

como pano de fundo subjacente a nossa cultura, persistindo, conscientemente ou 

não, em nossa percepção do mundo e da arte.  

A questão que aqui se propõe é, antes de mais nada, a de como aproximar-se da 

natureza, como construir um lugar, no mundo contemporâneo, pela via da arte – arte 

que viu a desconstrução do esquema perspectivo e a recuperação do plano – em 

um mundo saturado de imagens e no qual a informação textual e de dados se 

reconfigura e se imiscui nas imagens em forma de gráficos, tabelas, mapas, 

infográficos? A sensibilidade que identifica imagem e mundo real – ou aquela que, 

ao contrário, mas ainda no mesmo eixo, embora em pólo oposto, se esforça em 

desconstruir essa identificação – não dão mais conta da realidade contemporânea. 

Vemos surgir a possibilidade de construção de uma nova paisagem que passa pelo 

logos, com uma outra modalidade de percepção que soma ao visível a evocação da 

memória e da imaginação suscitada pelas palavras, pela abstração gráfica (os 

nomes, os mapas) – essa mesma evocação que nos traz à mente imagens 

indefinidas, formas vagas, que não chegam a formar-se, imprecisas e cambiantes. 

Nos trabalhos da série Mares o problema da tradição da paisagem nos é proposto. 

Como lidar com a nossa percepção da natureza, com nossas imagens pré-

construídas, nossos acervos particulares de imensidões de mares, horizontes, 

profundezas, ondas, tempestades, quando as palavras – os nomes de todos os 

mares – nos são oferecidas para serem vistas? Que paisagens se formam em nós 

quando somos convidados a ver, e, ao nos dispormos para tanto, estamos diante de 

letras, palavras, nomes? Como a conjunção entre leitura e visão pode provocar 

novas modalidades perceptivas, desconstruir nossos hábitos e modelos há muito 

sedimentados, propor, enfim, outras paisagens? 

Perspectiva e representação clássica desfeitas, abre-se o espaço para o retorno a 

outro tipo de representação: a protagonizada pelo ícone, que não estabelece uma 

relação de identidade com o objeto a ser representado. É apenas um suporte, ponto 
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de partida para o reconhecimento, deixando evidente a distância entre 

representação e objeto. Assim são as formas ondulantes dos desenhos da série 

mares, que não pretendem de modo algum aproximar-se de uma prática ilusionista. 

De modo equivalente, essa diferença se estende também aos nomes. Eles se 

referem aos mares, mas que relações estabelecem com eles? O que há no mar real 

que o liga aos nomes próprios?  

Todos os mares 

“O nome é definição essencial, é parte constituinte do objeto que nomeia. Ele 
evoca ou interpela uma origem, marca um desígnio, um uso, faz valer aquilo 
que nesse lugar é mais que o próprio lugar. A aposição do nome é um ato de 
fundação, para o qual os elementos da paisagem facilmente se prestam”. 
(Ibidem, p. 161) 

Na série Mares o mundo natural não é referido diretamente. O trabalho se relaciona 

sobretudo com o mundo do discurso e das referências, sejam elas gráficas, que 

guardam uma relação de analogia com o real, ou textuais, cuja relação com a 

realidade se funda em um sistema de códigos (ver BARTHES, 2009). A principal 

referência gráfica aqui é a gravura japonesa (REIS, 2008), principalmente a gravura 

de Hokusai, cuja alusão é direta no trabalho Tsunami (2009). Há ainda a série Mar 

do Japão (2009), cujo ponto de partida para o desenho formado são padronagens 

japonesas. Não por acaso, a artista remete a uma cultura em que as fronteiras entre 

escrita e imagem são fluidas, imprecisas, atribuindo à palavra novas conotações 

pela ênfase diferenciada em seus aspectos visíveis. A arte se presta aqui a 

desestabilizar o código textual, interferindo em sua significação. 
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Mar do Japão, 2009. Série de desenhos inspirados em padronagem japonesa, as linhas são feitas 

com o nome dos mares. 67 x 92cm. 

 

As palavras, no caso da série Mares, não são uma descrição poética nem tampouco 

uma narrativa. Trata-se de uma listagem de nomes, “os nomes dos 51 mares e dos 

cinco oceanos”, como nos informa a legenda do trabalho (REIS, 2008). Na simples 

nomeação, não há uma sequência temporal definida a guiar o percurso de nossa 

visão interior, como na descrição verbal de um ambiente. Todos os mares nos são 

apresentados de uma só vez, condensados em uma grande onda – são todos os 

mares, mas também nenhum. São não-lugares, utópicos porque desmaterializados, 

referidos, e apresentados como um só – nosso mar íntimo, particular, que em vão 

tentamos possuir ou delimitar pela nomeação. Antes de receber um nome, os mares 

são massas gigantescas e amorfas de água. Passam a existir ao serem nomeados, 

quando só então se distinguem, deixam de ser água simplesmente para serem 

aquele mar determinado. A diversidade que se cria pela nomeação tende a se 

desfazer quando todos os nomes juntos, encadeados, recriam a integridade 

originária na apresentação da totalidade do desenho.  

Os desenhos formados por esses nomes, no trabalho da artista, são apenas uma 

sugestão, conjunto de linhas onduladas e de forma pouco definida. Nos mostra o 
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quão fugidias, fluidas e igualmente indefinidas são nossas pretensões de dominar e 

de manipular a natureza, o mundo, a realidade a partir da linguagem – como nossos 

artifícios são limitados para dar conta do ilimitado da natureza, dos mares e 

oceanos, essa massa poderosa de água, que envolve a tudo e a todos, une os 

continentes, é calmaria e movimento, superfície e profundeza, repouso e ameaça.  

A distância entre os mares de fato e os nomes a eles atribuídos se desenrola diante 

de nossa visão. O desenho linear quase abstrato que as palavras formam, essa lista 

em forma de caligrama, cujos contornos não passam de uma sugestão, vaga e 

indefinida, faz com que notemos a defasagem existente entre realidade e 

representação – seja ela gráfica ou verbal. O olhar se divide. Dele é requerido um 

duplo movimento – que refaz o movimento da mão ao escrever a grafia das letras e 

também o movimento formado pela ondulação das linhas. Na contemplação 

demorada que o trabalho solicita, percebemos a distância entre nome e coisa, que 

nos habituamos cotidianamente a suprimir confundindo nome e objeto a que se 

refere. Supressão necessária à linguagem, e que vem à tona na apresentação das 

palavras cuidadosamente desenhadas, o que favorece a abstração dos nomes, tanto 

do ponto de vista do som a que correspondem, como no que diz respeito a sua 

forma. O som que é evocado na leitura da lista, fora de qualquer contexto, torna-se 

quase uma ladainha; as letras cuidadosamente desenhadas, lidas, vistas e revistas, 

no movimento duplo do olhar tornam-se um desenho quase abstrato. Todo sentido 

dali escapa, pela repetição e pela contemplação, e o que fica é o que podemos 

apreender dos mares, sem imagem, sem nome, na fragilidade de nossas 

lembranças. 

Nos desenhos há palavra, mas não há relato nem história. É apresentada aqui uma 

nova articulação do velho problema da autonomia da pintura, das relações entre as 

artes visuais e as artes da palavra. Trata-se de uma aproximação das modalidades 

artísticas, por um lado, porque há texto e porque o texto se apresenta para ser visto, 

além de lido. Mas, por outro lado, essas palavras não são narrativas, não trazem um 

relato, não se sucedem no tempo. A distinção feita por Lessing em o Laocoonte 

(LESSING, 1985) entre artes do tempo e artes do espaço aqui se problematiza, se 

desfaz e se refaz. Desfaz-se porque aos nomes não corresponde uma ordem 

temporal ou sintática. As palavras de Mares não comportam um tempo sequencial 

ou suecssivo, mas o tempo da duração, próximo daquele que é típico de nossa 
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relação com a pintura, escapando à definição de Lessing para as artes poéticas. E 

se refaz em um outro nível porque a visão é aqui a privilegiada, o espaço sobressai 

ao tempo na percepção. A poesia propriamente dita não está presente 

(diferentemente de outros trabalhos da artista, que partem diretamente de poemas, 

como os autorretratos e os contrapoemas – estabelecendo relações não com a 

realidade das coisas, mas com os discursos sobre elas) e a justaposição de nomes 

próprios formam uma imagem simultânea: a totalidade de mares do mundo, que se 

apresentam de uma só vez em um só lugar, condensados nessa imagem-texto, 

unidos pelo espaço do desenho. O trabalho, ao unir linguagem verbal e desenho tem 

o poder de condensar espaços, paisagens, distâncias continentais em um ponto, 

apreensível pela visão. Das palavras para a imagem, da imagem para as palavras, 

deparamo-nos com um vaivém circular que conflui no caligrama. 

O ato de nomear conjuga clareza e obscuridade. O nome próprio de um certo mar é 

determinante e restritivo. Sabemos a que mar se refere. Sabemos? A amplitude das 

experiências a que um simples nome pode corresponder nos revela o quão 

imprecisa é a nomeação. E tudo o que o nome desse mar abarca – sua aparência, 

suas vistas, todas as suas qualidades, dimensões, características, climas – tudo o 

que ele condensa sob esse grande guarda-chuva da nomeação é multiplicado ao 

infinito no desenho, por juntar-se a todos os nomes, de todos os mares. Vemos aí, 

portanto, todas as aparências, todas as vistas, todas as qualidades, todas as 

dimensões, todas as características, todos os climas, porque vemos todos os mares. 

Estamos diante do que a visão da escrita possibilita, e que a visão da cena na 

paisagem não permite porque é por definição limitada. Temos então uma inversão, o 

reverso da cena. Em lugar do recorte específico proposto pela paisagem, temos o 

todo. Em lugar da apresentação das características visíveis, temos sua simples 

evocação. Em lugar do anonimato da imagem marítima, a determinação pelo nome. 

Esses desenhos enfrentam a totalidade ameaçadora, desafiam a desmesura da 

natureza, não pela metonímia da paisagem tradicional, mas pelo artifício da palavra 

vista.  

As palavras são manipuláveis, adequadas ao olho, ao ouvido e à mão, na medida do 

humano. Ponhamo-nos a vê-las, a contemplá-las, convida o trabalho, refazendo um 

antigo hábito de mirar paisagens, e deixemos que o olho veja toda a água do 

mundo, todos os horizontes, todos os mares, de um único e certeiro golpe. Dar 
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nome é conhecer, é domesticar, é tornar mensurável e operável a imensidão sem 

forma, que não podemos abarcar com o olho autônomo das pesquisas óticas e 

fisiológicas. O nome aproxima e protege, assegura a nossa porta de entrada para o 

mundo, o domínio das coisas, a adequação do ilimitado às nossas possibilidades. O 

desenho acompanha essa vontade de aproximação e de manipulação. O ato de 

escrever é também uma afirmação do humano, um modo de lidarmos com o que é 

infinitamente grande – pelo jogo de representar, simbolizar, semelhante ao processo 

de nomear, designar – um retorno à escala da mão e do olho, escala que contrasta 

com as pretensões globalizantes de se unirem todos os mares em uma só visada. 

Em que ponto de vista caberiam “todos os mares”? Estamos diante de uma lista – 

pertencente ao domínio da linguagem, das enumerações, do dizer. Apresenta-se 

contudo visível em um desenho que é disposto na vertical1, para ser contemplado, 

como a mais tradicional das pinturas.  

Nosso aparato perceptivo é, portanto, preparado para ver, para contemplar, e então 

somos convidados a ler, a acompanhar o fluxo da escrita colada à superfície, em 

lugar de projetar a visão para a profundidade virtual além do plano do papel. A 

imagem se forma a partir de uma trama de palavras que, lidas, evocam outras 

imagens. É importante ressaltar que a leitura, nesse caso, é diversa da leitura 

convencional de uma descrição poética de uma cena, ainda que o teor da escrita da 

artista fosse essa mesma descrição. Na leitura de um texto convencional, a 

neutralidade da disposição espacial, em sua sequência linear, não interrompe o 

nosso processo habitual de formação de imagens mentais. Situação distinta é a 

proposta pelo texto disposto para ser visto, verticalmente, quando nossas figurações 

particulares sofrem a todo instante a interferência visual da imagem diante de nós. 

Na fusão entre leitura e visão reside a questão primordial do trabalho. Sua potência 

está na abertura que ele permite ao ocupar essa região fronteiriça, que se refere a 

um lugar sem configurá-lo, deixando-nos suspensos nesse momento anterior à sua 

apresentação. A combinação entre ler e ver alinha o trabalho a uma tradição 

moderna que não propunha a revalorização do logos acima do sensível, mas uma 

suspensão das hierarquias entre eles, problematizando sua separação. Separação 

que, segundo Mitchell (MITCHELL, 1987), em realidade nunca houve de fato, 

derivando, antes, de uma ideologia, de um modo de pensar sobre imagens e textos, 

mais do que de características inerentes a imagens e textos. O trabalho procura 



1317 

 

 

atuar portanto nessa zona limítrofe, recuperando o que há de imagem no texto, o 

que há de espacial na leitura, e de temporal na visão. A palavra refaz a ligação entre 

o que vejo e o que conheço, entre as linhas que sugerem o movimento da água e o 

meu acervo de lembranças, sensações, vivências e visões de mares, paisagens, 

imagens vistas, relatos alheios ou experiências próprias. O mar que vemos escapa 

ao limite do desenho. Ativado pela visão e pela leitura, esse acervo particular se 

articula para formar uma totalidade: todos os mares. 

Paisagem total 

O tema dos mares se desenvolve em outros trabalhos da artista, como nos objetos 

Globo (2005), Marco Pólo (2007), Tsunami (2009) e Atlas mar (2007/2009), e se 

desdobra ainda em outros temas correlatos, em um espectro maior de trabalhos, 

passando pelas praias de Os sete mares (2008/2009) e de Horizonte azul (2005), 

pelos rios de Encontro dos rios com o mar (2004) e da série de desenhos Rios 

(2006), pelos continentes de Atlas terra (2007) e pelos céus de Constelações (2009), 

para mencionarmos apenas alguns de seus trabalhos. Mares, rios, terra, céu: 

elementos que configuram paisagens sem formarem cenas, paisagens não vistas, 

mas imaginadas em uma colagem de referências, palavras, poemas, mapas, livros, 

objetos, que ativam sentimentos, lembranças, divagações. Paisagens presentes 

também em 1000 pássaros para São Tomé (2008), e em 1000 pássaros para 

Fortaleza (2009) pela nomeação de um lugar no título e pela associação que 

fazemos entre ele e os animais, parte de um cenário de mar, areias, vento. O 

movimento dos pássaros desenha um espaço nos céus, também idealizado e não 

visto, recriando a paisagem pelo trajetória imaginária dos vôos2. Paisagens naturais 

complementadas pelas paisagens urbanas sugeridas pelos mapas da série de 

colagens Cidades invisíveis (2007). Diante deste conjunto de obras, a vontade de 

abarcar uma totalidade de cenas, paisagens, espaços, que vemos na série Mares, 

torna-se ainda mais patente. Assumimos a posição do Navegante, poema que 

inspirou trabalho da artista de mesmo título (e deu nome a exposição realizada em 

2009), enfrentando a natureza, tentando dar conta da vastidão e da variedade de 

espaços do mundo, sem pertencer a lugar nenhum. Nos desenhos da série Mares, 

assim como nos trabalhos Globo e Atlas Mar, vemos um mundo todo de mares, 

líquido, movediço, instável, onde não há lugar para terra firme. Navegamos sem 

destino, flutuando a esmo, ao sabor dos ventos, no mar abstrato de uma 
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representação por código, das palavras e dos signos, formas que não têm 

equivalente análogo no mundo real.  

 

 

Globo, 2005. Globo pintado e recoberto pelo nome dos mares escritos. 40 x 40 x 40cm.  

 

 

Atlas mar (detalhe), 2006. Desenho sobre 12 folhas de papel feito com o nome dos mares utilizando 

canetas em diversos tons. 100 x 100 x 7cm. Coleção particular, Rio de Janeiro. 

 

 

Notas 

1. Sobre a relação entre disposição vertical e contemplação versus a relação entre disposição horizontal e 
operação, ver o artigo de Walter Benjamin “Peinture et graphisme” (BENJAMIN, 1990) 
 
2. “O trabalho dos paisagistas elege também lugares-animais. Têm por característica o movimento. (…) O que 
transita no ar e o que se arrasta sobre a terra, por mais invisível que seja a um olhar perspectivo, não faz menos 
parte da paisagem.” (CAUQUELIN, 2007, p. 172-173) 
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