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Resumo 
 
Apresentam-se aqui três narrativas em quadrinhos que se relacionam, como proposta poética, a um 
projeto de mestrado onde a materialidade da escultura se mescla à linguagem das histórias em 
quadrinhos pela fotografia e pelo desenho. As histórias se relacionam, através de personagens e 
temática, com uma série de esculturas do autor e com intervenções artísticas do coletivo 
(Des)Esperar, formado pelo autor e mais quatro artistas.  
 
Palavras-chave: histórias em quadrinhos, escultura, narrativas poéticas, cerâmica, arte 
contemporânea. 
 
 
Abstract 
 
This article presents three narratives which are related, as poetic proposition, to a mastership project 
which where sculpture’s materiality is mixed to the language of sequential art by photography and 
drawing. Through characters and theme, the strips relate to a series of sculptures of the author and 
the artistic interventions done by the collective (Des)Esperar [(Un)Wait], formed by him and four other 
artists. 
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Neste artigo são mostradas experiências dentro do projeto atualmente chamado 

“Narrativas poéticas entre o tridimensional e o plano”, que foca a criação de histórias 

em quadrinhos – para além de padrões de linearidade e interpretações fechadas – 

em que a materialidade escultórica é valorizada no plano através da fotografia e, em 

produções futuras, do desenho; sendo outro viés projetado a montagem de 

narrativas diretamente no espaço tridimensional, com a presença das próprias 

esculturas.  

As linguagens artísticas do desenho e das histórias em quadrinhos (HQs) tiveram 

importância fundamental no despertar de meu interesse pela arte e seguem até hoje 

presentes em minha pesquisa na área. No Bacharelado em Artes Visuais na UFSM, 

iniciado no ano de 2004, priorizei o trabalho com escultura, valorizando o gestual e a 

plasticidade dos materiais trabalhados, da textura do modelado na argila às 
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superfícies rugosas do papel colado sobre garrafas pet. A partir daí, figuras que 

fogem dos padrões estéticos, situando-se entre o grotesco e o disforme, foram 

suscitando novas temáticas e materiais, e também a narratividade e uma retomada 

da relação com as HQs, o que conduziu à criação de uma série de terracotas 

chamada “Narrativas do Grotesco Cotidiano”, no ano de 2007. Entre estes trabalhos, 

há uma sequência, em pequenas dimensões, onde é proposta uma problematização 

da questão das “mídias de massa” e da alienação. Uma das terracotas desta 

sequência recebeu um acabamento com esmaltes e óxidos sendo fixados por uma 

segunda queima, que na linguagem da cerâmica se chama vidrado. Devido à 

relação com a situação ali narrada, senti-me à vontade para apropriar-me do termo 

como nome do trabalho.  

      

Imagens 1 e 2: Páginas 1 e 2 da narrativa "Vidrado". Fotografias de cerâmicas e apropriação de texto 

de Gilles Deleuze, edição digital, 2011 

Entre referências a esta pesquisa escultórica temos o impressionista Edgar Degas 

(1834-1917), que realizou, como etapa de um processo cujo produto final era a 

pintura, estudos em cera de fluidez e movimento, dos quais são conhecidas “figuras-
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arabesco” de dançarinas em cenas cotidianas, fundidas após sua morte. Auguste 

Rodin (1840-1917) é conhecido por ter trabalhado de forma inovadora a plasticidade 

e o modelado em trabalhos cuja narratividade foi contestada por Constantin Brancusi 

(1876-1957), que propôs a pureza da forma como autônoma, independente de 

temáticas e do próprio contexto, alimentando a crítica modernista que balizou a 

prática artística no início do século XX. Com a arte contemporânea, são reatadas 

essas relações com o espaço em que o trabalho se insere e com a possibilidade de 

narratividade, sem necessariamente contribuir para os discursos do poder, mas 

problematizando-o. As linguagens tridimensionais encontraram vários 

encaminhamentos nesse contexto, das apropriações de Marcel Duchamp (1887-

1968), contestadoras de saberes institucionalizados, às questões sobre 

comunicação de massa suscitadas pelas construções com aparelhos de televisão de 

Nam June Paik (1932-2006), das transformações na paisagem da land art 

(abordadas por KRAUSS, 2006) às criações coletivas suscitadas pela arte relacional 

(BOURRIAUD, 2008). Na crescente valorização das novas linguagens artísticas 

surgidas na contemporaneidade, convivemos entre opiniões de que antigos fazeres 

como a escultura figurativa deveriam a elas dar lugar, o que não refreia sua 

persistência nem a constante renovação conceitual por que passa.  

A narratividade cotidiana da cerâmica popular, assim como os escultores 

modernistas citados acima, e também a plasticidade das obras de Medardo Rosso 

(1858-1928), Henri Matisse (1869-1954) e Honoré Daumier (1808-1869) (estudados 

em ZANINI, 1970), as texturas de Alberto Giacometti (1901-1966) e Francisco 

Stockinger (1919-2009), a questão midiática de Paik e a animalidade de Patricia 

Piccinini (1965), entre outros, foram referência para meu modelado em argila desde 

o ano de 2005. A produção cinematográfica do diretor tcheco Jan Svankmajer 

(1934), com uso do modelado e da construção na técnica do stop-motion misturados 

à presença de atores, os quadrinhos dos ingleses Neil Gaiman (1960) e Dave 

McKean (1963), que mesclam o desenho à fotografia de bonecos, o ilustrador 

Everson Nazari, egresso do Desenho Industrial da UFSM, que, sob a alcunha de 

“Índio-San”, realiza narrativas que mesclam a fotografia de bonecos ao desenho 

digital, todos estes são referências interessante neste estudo. Outro trabalho que 

suscita diálogos é do uruguaio Gustavo Nakle (1951), conhecido desde os anos 
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1970 por criar, em solo brasileiro, esculturas narrativas simbólicas, coloridas e 

caricaturais, em materiais como cerâmica, bronze e construções.  

A presença de alusões literárias e mitológicas em minha pesquisa escultórica advém 

da busca de referências que se pautem no tema do grotesco, uma qualidade 

estética que, segundo Kayser (2003), costuma se constituir em três fases: um riso 

ou ridículo inicial, a posterior repulsa ao feio ou assustador e, finalmente, a sensação 

de se deparar com o abissal, o transcendental, ou alguma conclusão estarrecedora 

sobre a própria vida. Cheguei a ter algumas figuras femininas comparadas aos 

quadrinhos do americano Robert Crumb (1943), usei como referência algo da 

estética de Will Eisner (1917-2005) ao aproximar o personagem humano do animal 

em forma e atitude, experimentei com o Golem da cabala judia, o ciclope da 

mitologia grega e demônios da cultura popular, e também com o clássico casal 

Quasímodo e Esmeralda, da tragédia Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo (1831).  

    

Imagens 2 e 4: História em Quadrinhos “A Cria do Enforcado”. Nanquim sobre papel, roteiro de 

Carlos Francisco Moraes, 2010. 
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Outro elemento motivador dessa prática foi a história em quadrinhos de duas 

páginas “A Cria do Enforcado”, que desenhei, entre 2008 e 2010, com roteiro do 

amigo historiador Carlos Francisco Moraes, sobre questões da Idade Média, e que 

foi publicado, em janeiro de 2011, no jornal O Correio, de Cachoeira do Sul, RS. Ali 

já havia iniciado a criação em desenho com referências no tridimensional – modelo 

viva para a figura feminina, uma miniatura do enforcado construída em arame e 

tecido e alguns estudos em argila para a figura da mandrágora, a raiz em forma 

humana à qual o misticismo medieval atribuía poderes mágicos – e também feito 

uso da apropriação, em reproduções a nanquim de uma xilogravura do alemão 

Albrecht Dürer (s.XVI), de uma carta do Tarô de Marselha, de uma fotografia do 

instrumento de tortura “donzela de ferro”.  

A questão da apropriação, que vem de certas formas atravessando este trabalho, 

vem a ser uma contraparte contemporânea à mencionada escolha de temas e 

referenciais dentro da cultura, muito usada no decorrer da história da arte. Ao 

encontrarmos, por baixo ou nenhum custo, cada vez mais artefatos culturais em 

diferentes formatos – em especial a infinidade de imagens, sons, vídeos, textos e 

programas disponíveis na internet – torna-se prática artística comum “o ato de 

escolher e guardar os objetos” (GOMES, 2003, p. 50) e a incorporação de 

reproduções ou amostras destes à pesquisa poética. Isso possibilita justaposições e 

fusões entre linguagens dentro de uma mesma pesquisa, procedimento de artistas 

como Paulo Gomes, em suas associações entre imagens de porcelanas e partituras 

ou poesias, e Nara Amélia (SILVA, 2009), que incorpora a costura e fragmentos de 

impressos antigos a suas gravuras em metal. Meu trabalho há tempos já nutria 

especial relação com questões por ela também estudadas, como a narratividade, a 

sequencialidade e a associação animalesca à figura humana; e o acesso a sua 

dissertação está sendo uma importante fonte de referências para este projeto.  

A apropriação que surge na narrativa “Vidrado” é de um texto de Gilles Deleuze (O 

Ato de Criação, 1987), em que é comentada, entre questões de cinema e filosofia, a 

transição entre a sociedade disciplinar teorizada por Foucault e a sociedade de 

controle descrita por William Burroughs, que dispensaria muitos dos métodos de 

clausura institucionalizada da modalidade anterior, trazendo o trabalho controlado 
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aos domicílios. Partindo da ideia de informação como “o sistema controlado das 

palavras de ordem que têm curso numa dada sociedade” (DELEUZE, 1987, p.12), a 

relação da arte com a informação e com a comunicação acaba se dando “a título de 

ato de resistência” (p.13). 

Ao trabalhar características narrativas no tridimensional, embora andando sobre 

uma linha tênue, busco não cair na afirmação dos mecanismos de poder, presente 

ainda hoje em monumentos escultóricos realizados por encomenda, mas aproximar-

me um pouco das pequenas crônicas cotidianas da cerâmica popular, e 

principalmente da história em quadrinhos, que, apesar de muito ter sido usada pelos 

detentores do poder no sentido alienante, com sua estética e expressividade 

influenciou várias formas de comunicação e também foi aos poucos conquistando 

seu merecido reconhecimento institucional como linguagem artística. “Essa função, 

esse caráter misto que deu início a uma nova forma de manifestação cultural, é o 

retrato fiel de nossa época, onde as fronteiras entre os meios artísticos se 

interligam.” (BIBE-LUYTEN, 1985, p.12). 

Em 2009, junto às colegas Tamiris Vaz, Francieli Garlet e Andressa Argenta, formei 

o coletivo de ações artísticas (Des)Esperar,2 dedicado a experiências com 

intervenções urbanas, trabalhos in situ e arte relacional (BOURRIAUD, 2008), e que 

conta, desde 2010, com mais uma integrante, Florence Endres. O roteiro da 

narrativa “Con-Domínio” é uma referência à figuração e a questões discutidas em 

nossa intervenção “Liberdade Condicionada: O Con-Domínio das Almas”, 

apresentada em duas versões no inverno de 2009, uma instalada nos arredores do 

Museu de Arte de Santa Maria e outra no Campus da UFSM durante o II Congresso 

de Educação, Arte e Cultura. Nela era abordado o impacto dos crescentes discursos 

e demandas de segurança sobre a noção de liberdade na sociedade 

contemporânea. 

Minha pesquisa de mestrado se constitui na criação de soluções e desdobramentos 

narrativos deste diálogo entre as diferentes materialidades trabalhadas, num estudo 

da narratividade da história em quadrinhos em suportes planos, combinando 

desenho e/ou fotografia de esculturas, e planejado também para o espaço 

tridimensional, através de construções, cerâmicas ou instalações com teor narrativo 
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e alegórico. Assim se dá uma contribuição com nuances poéticas e discursivas tanto 

sobre a escultura narrativa, ainda tida por muitos como um fazer vinculado à lógica 

dos poderes institucionais, quanto às HQs, consolidadas dentro da profusão de 

hibridações que caracterizam grande parte da prática artística desde o século XX.  

A narrativa “Con-Domínio” surge menos como produto final, obra acabada, e mais 

como um dos desdobramentos do encontro entre os temas do (Des)Esperar e de 

minha produção individual. Sua aparência visual, e mesmo a linguagem da narração 

em off adotada, lembram um pouco a modalidade quadrinhística da fotonovela, 

criada na Itália nos anos 1940 e que atingiu grande popularidade por algumas 

décadas no Brasil e na Argentina, com publicações entre os gêneros do romance e 

do suspense, geralmente classificadas como literatura “menor” devido a, apesar de 

por vezes demonstrarem certo requinte estético, serem em sua maioria carregadas 

de ideologia dominante, estereótipos e maniqueísmo (JOANILHO, 2008). Apesar de 

algumas semelhanças formais, a pesquisa em questão é uma tentativa de focar os 

quadrinhos de uma maneira que se desvencilhe destas características, numa 

aproximação a um conceito que vem se difundindo desde os anos 1990 dentro dos 

estudos brasileiros sobre quadrinhos: a HQ poético-filosófica, definida, segundo o 

pesquisador Elydio dos Santos Neto (2009), por ser geralmente curta e condensada 

e por apelar a uma reflexão sobre a condição humana através de uma “inovação na 

linguagem quadrinhística em relação aos padrões de narrativas tradicionais” (p.90), 

e exemplificada por obras de Antônio Amaral, Edgar Guimarães, Edgar Franco 

(UFG), Gazy Andraus (UNIFIG), Flavio Calazans (UNESP), e pelo trabalho editorial 

de Henrique Magalhães3 (UFPB) e Matheus Moura, com quem já trabalhei em uma 

publicação4.  
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Imagens 5 e 6: Páginas 1 e 2 da narrativa “Con-Domínio”. Fotografias de esculturas em ferro e papel, 

edição digital, 2011 
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Imagens 7 e 8: Páginas 3 e 4 da narrativa “Con-Domínio”. Fotografias de esculturas em ferro e papel, 

edição digital, 2011 

Ao estudar a invenção de histórias, é interessante lembrar que as narrativas, 

segundo Goodman (apud GOMES, 2003), se constituem de três fatores principais – 

personagem, lugar e tempo – que em artes visuais podem compor um discurso 

independente da linearidade cronológica e da temática. Para Ibáñez (2001, p.253), 

“Nada pode representar outra coisa senão mediante uma decisão puramente 

convencional”. Enquanto os pontos de vista advindos do racionalismo científico, 

dominantes no meio acadêmico, consideram a imagem como mera ilustração 

subalterna ao texto escrito, o construcionismo social a vê não necessariamente 

como representação de significados prontos e verdades ontológicas, mas como 

criação com vida própria, e como algo que, segundo Deleuze (apud PARNET, 1988), 

não reproduz narrativas fixas como entendido pela psicanálise, mas sim se constroi 

continuamente, através da interação com o meio e com a sociedade. Nas ideias do 

Fim da Arte, Arthur Danto (2006) defende que, com as apropriações de Marcel 

Duchamp (1887- 1968) e Andy Warhol (1928-1987), a arte deixa de ser ilustração a 

idéias filosóficas para vir a ser filosofia ela mesma. Nesse sentido vejo minhas 
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criaturas – mesmo sendo personagens de uma narração que pode evocar 

determinados cenários e tempos – como entes que não representam, simplesmente 

são, e muitas vezes resultam em personalidades muito diferentes do imaginado. 

Como no poema El Golem de Jorge Luis Borges (1958, trd. do autor), cujos versos 

finais demonstram o dilema entre criador e criatura:  

O rabino o olhava com ternura, e com algum horror.  
Como (se dizia) pude gerar este penoso filho  
e à inação deixei, que é a cordura?  
Por que dei em agregar à infinita série um símbolo a mais?  
Por que à vã meada que no eterno se emaranha,  
dei outra causa, outro efeito, outra desdita?  
Em suas horas de angústia e de luz vaga,  
em seu Golem os olhos detinha.  
Quem nos dirá as coisas que sentia Deus  
ao olhar para seu rabino em Praga? 

 

As instalações do coletivo (Des)Esperar, principalmente no ano de 2009, se 

constituem de narrativas povoadas de seres tridimensionais construídos 

coletivamente em sucata. As duas pequenas construções em ferro e papel que 

protagonizam a narrativa em questão foram criadas como participação do coletivo na 

feira de arte contemporânea Desvenda, a convite do Coletivo Sala Dobradiça. A 

série “Ressonâncias”, enviada ao evento, que consistia em exemplos de como o 

trabalho do grupo influenciou a poética individual de seus membros, contava com 

estas duas pequenas construções: com 15 cm de altura, a miniatura do Sr. Gaiola, o 

vendedor de apartamentos/gaiola do “Con-Domínio das Almas” na já citada 

instalação “Liberdade Condicionada”, e o Café no Con-Domínio (23 cm) que remete 

tanto a esta quanto à que a seguiu, o “Café com Monstros”, que buscava trazer à 

tona questionamentos sobre a nobreza e o grotesco. As aparições dos condôminos 

na segunda e terceira página são fotografias produzidas pelos membros do coletivo 

e pelo Ms. Juliano Siqueira, propositor da oficina de arte pública que, em 2009, 

originou o grupo. O irônico texto dos balões de fala é uma apropriação da 

propaganda distribuída pelo Sr. Gaiola no Con-Domínio das Almas, escrita por 

Tamiris Vaz. 

A materialidade e a temática presentes nestas narrativas, embora já possam ser 

consideradas a culminância de uma trajetória de oito anos (ao menos dentro do 
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meio acadêmico), são apenas alguns dos passos que arrisco no terreno poético da 

arte narrativa, em uma pesquisa que nem mesmo na publicação da dissertação 

poderá se dizer “completa”, pois pretende seguir e se aprofundar por ainda muitos 

rumos possíveis.  

____________________________ 
 
1
 Artigo referente ao projeto de Mestrado em Artes Visuais do autor na linha de pesquisa Arte e Visualidade do 
programa PPGART-UFSM. 

2
 Produção do coletivo à mostra em <http://des-esperar.blogspot.com> 

3
 Editora Marca de Fantasia <http://www.marcadefantasia.com> 

4
 Revista A3: <http://revistaa3.wordpress.com> 
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