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Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar e apresentar como pesquisa em arte, um 
percurso poético dentro de um corpo de trabalho, indo do seu princípio gerador na infância à 
produção do trabalho artístico na vida adulta. A partir do trabalho apresentado denominado 
Memórias de Chuva, se estabeleceu relações entre o ciclo de vida da cigarra e uma série de 
elementos temporais e materiais evocados por esta vida natural, em especial a chuva. 
Levou-se em conta a ficção como ação modeladora, formadora, criadora e inventiva que 
tangencia todo processo. Ao final, foram apontadas recorrências visuais utilizadas como 
recursos poéticos na produção artística citada e algumas de suas implicações. 
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, cigarra, ficção e memória. 
 
 
Abstract 
  
This article aims to analyze and present as a research in art, a poetic journey inside of an 
work of art, going from its beginning in childhood to the production of the artwork in 
adulthood. The work presented is titled Memories of Rain and establishes relationships 
between the life cycle of the cicada and a series of temporal elements and materials evoked 
by this natural life, especially the rain. Fiction was the molding action, trainer, breeder and 
inventiveness for all creation process. Finally, some recurrences are presented, and cited 
some of its implications, as visual poetic devices used in artistic production. 
  
Key words: Contemporary Art, cicada, fiction and memory. 
 
 
 
I - Ficções 

Indo ao encontro do tema proposto para o 20º Encontro da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP: “Subjetividades, utopias e 

fabulações”; e tocando minimamente em dois dos doze subtemas: “Ficção, 

imaginação, fabulação” e “Memória e fabulação: passados e futuros na imagem 

presente”, decidimos apresentar o seguinte ensaio. 

Alguns trabalhos de arte são fruto de um tipo de compulsão, de uma vontade 

irresistível de estabelecer relações, de jogar. Lembremos que o homem é um animal 

de joga, como nos mostra Huizinga em seu livro Homo Ludens. Portanto, o que 

faremos neste trabalho é, sobretudo, a investigação da história de um jogo. Neste 

jogo, foram tecidas relações entre acontecimentos que se deram na infância do autor 

(como ficção temporal), a história natural1da cigarra (como ficção científica)e a 
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criação de um trabalho artístico (como ficção estética). Portanto, o objetivo deste 

trabalho é analisar e apresentar como pesquisa em arte, um percurso poético dentro 

de um corpo de trabalho, indo do seu princípio gerador na infância à produção do 

trabalho artístico na vida adulta. 

Antes de tudo, deixemos claro com que tipo de conceito de ficção estamos 

operando. Partamos da etimologia onde, em latim, fictio – onisé ação modeladora, 

formadora, criadora, inventiva e hipotética. Portanto, ao usar o termo ficção estamos 

justamente nos referindo a esta ação específica. Sendo assim, quando tratamos da 

infância, ou melhor, da lembrança que temos dela, é inevitável não chamá-la de 

ficção temporal. Como nos adverte Jorge Luis Borges: “Nós somos feitos, em boa 

parte, de nossa memória. Essa memória, em grande parte, é feita de 

esquecimento.”2 Deste modo, qualquer relato do passado não é outra coisa senão 

ação inventiva. Ressaltamos que esta afirmação não subtrai da memória sua 

potência de realidade, pois, entendemos por realidade tudo aquilo que nos afeta, 

sendo factual ou ficcional. Quando nos referimos ao Modus vivendi da cigarra como 

ficção científica, estamos afirmando que o discurso científico é impregnado de 

lacunas e estas são retoricamente preenchidas para simular verdade, mas o que 

temos de fato é um discurso de verdade. Uma enunciação que nos parece 

convincente, mas que se atualiza, ou seja, se reinventa constantemente lançando 

hipóteses e incertezas. E por último, ao chamarmos o trabalho poético de ficção 

estética, apontamos para a ação modeladora, formadora, criadora, inventiva e 

hipotética interessada na experiência estética e que por vezes chamamos de obra 

de arte. 

II - O início: ficção temporal 

Quando criança, adorava brincar de inventar histórias debaixo das árvores. Certa 

vez, num final de tarde quente, escutei um som que vinha das grandes árvores que 

estavam em volta de mim. Ficava cada vez mais alto, parecia-me que entoavam um 

canto metálico. Misturando-se crescentemente à canção das árvores, percebi um 

outro som, de tom grave e fechado; quando dei por mim, a chuva estava tão próxima 

que pude vê-la ao meu lado. Senti o cheiro de terra e asfalto molhados, presenciei o 

corpo da chuva expandir suas fronteiras embaçadas até engolir as árvores, a mim e 

tudo mais. 



4305 
 

 

Poucos anos depois, podem ter sido semanas – e aqui é impossível e inútil precisar 

o tempo –, passeando com meu pai após uma chuva, escutei mais uma vez o som 

das árvores cantando. Nesta ocasião, em meio àquele som, vi dezenas de um 

mesmo tipo inseto fixados no tronco de uma árvore. Percebendo minha aflição e 

curiosidade, meu pai me colocou nos ombros e nos aproximamos daquele tronco. 

Eram estranhamente imóveis, ocres e sujos de terra vermelha, pareciam besouros, 

mas tinham ganchos no lugar de suas patas dianteiras. Nas costas havia uma 

grande fenda, e para minha surpresa, por ela podia-se ver o interior oco do inseto. 

Tratava-se de cascas vazias. Então, meu pai apontou para um galho na altura do 

meu rosto e eu vi um daqueles insetos se movendo vagarosamente, ainda não havia 

a fenda em suas costas. Ele parou, por um tempo permaneceu completamente 

estático, então começou a pulsar como um coração. Suas costas vagarosamente se 

fenderam e de lá uma cabeça se insinuou, seguida de um corpo com asas que se 

desenrolavam lentamente. 

Lembro-me que o mais intrigante na época foi pensar que a aquele bicho estava de 

castigo dentro de si e que naquele exato momento ele estava saindo. E eu ali 

presenciando esse movimento contundente, recordo-me de ter sentido seu 

sufocamento no meu corpo. Enquanto a coisa toda acontecia, meu pai me informou, 

assim meio de supetão, que aquilo era uma cigarra e que era ela que fazia todo 

aquele barulho. Disse-me também que era ela quem chamava a chuva e que depois 

cantava até explodir. Fiquei estarrecido como no dia em que a chuva me engoliu. 

Senti um princípio de terror, como aquele e que se sente quando se descobre algo 

grande demais. 

Mais de dezessete anos depois, através de uma janela escancarada, sentado em 

minha cama, desenhava as árvores do lado de fora. Por causa de um acidente havia 

quatro meses que eu estava ali, parado. Entediado com a imobilidade e com muito 

calor por causa da seca de Brasília, ficava horas desenhando a paisagem vista pela 

janela do apartamento. Especialmente angustiado como se esperasse por algo, 

parei de desenhar e fiquei apenas olhando, até que “[...] escutei um som que vinha 

das grandes árvores que estavam em volta de mim. Ficava cada vez mais alto, 

parecia-me que entoavam um canto metálico. Misturando-se crescentemente à 

canção das árvores, percebi um outro som, de tom grave e fechado; quando dei por 

mim, a chuva estava tão próxima que pude vê-la ao meu lado. Senti o cheiro de terra 
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e asfalto molhados, presenciei o corpo da chuva expandir suas fronteiras 

embaçadas até engolir as árvores, a mim e tudo mais [...]”. 

O acontecimento narrado acima passou a ser chamado por mim de Memórias de 

Chuva3 e dele derivou o trabalho poético com o mesmo nome e que será 

apresentado neste artigo. 

III - Fixações e fraturas 

Assim como relatado, os dois episódios vividos na infância e ligados à aparição 

concomitante da chuva e da cigarra mantiveram-se profundamente aderidos e 

adormecidos em algum lugar, como se o sentimento vivido no passado não tivesse 

sido abandonado. Tratava-se de um corpo de sentido que foi fixado e permaneceu 

latente, sendo despertado em intensidades diferentes sempre que colocado em 

contato com seus geradores primeiros: a chuva ou as cigarras. Não importando se 

esse contato era da ordem de uma realidade material ou imaginada. Até que, já na 

vida adulta, durante um estado de suspensão e tédio, os sons do canto das cigarras 

geraram como um curto circuito entre o passado e o presente.  

Temos o inseto, invisível na maior parte do tempo, se fazendo presente através de 

seu canto. E como uma paisagem sonora, abarcando tudo e todos à sua volta. Um 

sentido de impregnância toma conta não só da árvore, mas se infiltra no quarto e no 

apartamento. Assistimos perplexos à contraditória invasão do apartamento pela 

paisagem: o primeiro, como lugar das poéticas do íntimo, e, o segundo, a paisagem, 

a grandeza tantas vezes associada ao sublime. Em seu livro Da imperfeição, 

Greimas faz a análise do poema Exercícios ao piano, de Rainer Maria Rilke. 

Exercícios ao piano 

O calor cola. A tarde arde e arqueja. 
Ela arfa, sem querer, nas leves vestes 
e num étude energético despeja 
a impaciência por algo que está prestes 
a acontecer: hoje, amanhã, quem sabe 
agora mesmo, oculto, do seu lado, 
da janela, onde um mundo inteiro cabe, 
ela percebe o parque arrebicado 
Desiste, enfim, o olhar distante; cruza 
as mãos; desejaria um livro; sente 
o aroma dos jasmins, mas o recusa 
num gesto brusco. Acha que a faz doente

4
. 
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Tal análise nos ajudará a entender melhor as implicações desse acontecimento. 

Segundo Greimas, a estudante de piano vive a experiência da espera de uma 

realidade oculta, “a impaciência por algo [uma realidade] que está prestes / a 

acontecer: hoje, amanhã, quem sabe / agora mesmo [...]”. Essa espera de algo 

oculto, para Greimas, é um imperativo para experiência estética. 

A realidade oculta – e que, portanto, já está aí, se revela repentinamente na 
forma visual de um parque, e a moça o recebe como um choque: ele invade 
num instante a sala, avança em direção ao sujeito e se coloca diante das 
janelas “impondo-se do alto e possuindo tudo.” [...]

5
 

No poema, é “o aroma dos jasmins” que invade a sala, levando junto com ele todo o 

parque. No nosso caso, é o som da cigarra esse agente enunciativo que invade o 

apartamento e antecede a chuva. Percebamos que nas duas situações há uma 

isotopia da presença imaterial, ou melhor, de uma presença aérea. De um lado, o ar 

suporta o perfume do jasmim e, pelo outro, o canto da cigarra. Em todo caso, o ar é 

essa matéria diáfana, que se deixa atravessar e que invade os espaços, trazendo o 

grande para dentro do pequeno. 

E esse tipo de evento Greimas chama de fratura6, ou seja, uma ruptura do 

sentido ordinário do mundo, precisamente no seu significado a partir de uma 

subversão na ordem estabelecida e vivida. Onde os acontecimentos cotidianos, 

segundo as próprias palavras de Greimas em Da Imperfeição: 

“[...] perdem pouco a pouco seus significados, de tal modo que 
inumeráveis programas de uso não têm mais necessidade de ser 
controlados um a um: nossos gestos se convertem em gesticulações; 
nossos pensamentos em clichês.”

7
  

A fratura seria certa situação de arrombo que arrebataria o sujeito de seu 

modus operandi e o colocaria em situação capaz de ressignificar tudo à sua volta. 

Após tal acontecimento foi despertada uma fixação pelo estudo das cigarras e a 

cada descoberta a respeito de como a cigarra vivia gerava uma nova ficção, uma 

nova história da qual derivava imagens poéticas. Sendo assim, a partir das imagens 

poéticas que surgem dessa história natural, houve uma imersão simbólica no 

universo vivido pela cigarra e justamente dessa imersão tem início o trabalho 

artístico. 
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IV - Memórias de Chuva 

O ciclo da cigarra é um manancial a ser explorado sobre as questões dos ciclos 

vitais, da transitoriedade dos seres, da indistinção entre vida e morte, do conteúdo 

fugaz do tempo. A cigarra, cujo nome científico é Cicadidae Tettigarctidae, apresenta 

um ciclo de até dezessete anos, passando pelas seguintes etapas: após a eclosão 

dos ovos, os insetos jovens (também conhecidos como ninfas) caem no chão e 

entram na terra. Daí em diante, as ninfas vivem na terra por 3 a 17 anos 

(dependendo da espécie)8 se alimentando da seiva de raízes. Depois desse período, 

elas cavam túneis, saem da terra, sobem nas árvores e sofrem um processo de 

metamorfose, onde trocam seu exoesqueleto, deixando para trás um tipo de casca 

denominada exúvia9. Após esta mudança, se tornam adultas e prontas para o 

acasalamento. O acasalamento ocorre geralmente durante os meses quentes do 

ano, o que varia de acordo com a região geográfica. No Brasil, na primavera, entre 

setembro e novembro, ocorre o acasalamento sincronizado de várias espécies, 

dando origem a um fenômeno sonoro interessante pela sua intensidade e sincronia. 

Especificamente em Brasília, o canto deste inseto é acompanhado pelo início da 

chuva que surge após um semestre de estiagem. Depois do acasalamento, as 

fêmeas põem seus ovos e ambos os parceiros morrem logo em seguida. Uma vez 

os ovos eclodidos, todo processo tem início novamente, marcando a assim a 

presença do ciclo. 

Como vimos, a saída das cigarras da terra coincide, ao menos no cerrado, com o 

início do período de chuvas da primavera. Por isso, muitos associam o canto da 

cigarra à chuva e vice-versa. Não se trata de uma chuva qualquer; tal ocorrência se 

dá após um longo período de estiagem, marcado no seu final por baixíssimos 

índices de umidade do ar. O dia quente e a pouca umidade fazem com que se crie 

uma expectativa sobre a primeira chuva, que vem incumbida de levar essa secura 

embora. Sendo assim, mais que uma precipitação, a chuva e o canto da cigarra 

marcam o fim de uma longa espera.  

A presença da chuva traz não só a umidade esperada, mas gera na paisagem tanto 

um apagamento visual quanto sonoro. Tentar ver o mundo através da chuva é um 

exercício de ver por meio de um acontecimento de queda, por uma densa cortina de 

água que embaça e intumesce o tempo e o espaço. Matéria aquosa que insiste em 
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se colocar como um véu entre o olhar e as coisas, e,por mais que saibamos que 

este apagamento é fruto de uma queda, a sensação que fica é que tudo está 

suspenso. Na forma sonora algo próximo acontece, enquanto chove o som também 

é impregnado pelo barulho constante da queda, que não é percebida na unidade das 

gotas, mas como duração unívoca de um corpo contínuo. Do mesmo modo, o canto 

das cigarras é vivenciado como um todo sonoro e não como o canto de cada 

indivíduo; portanto nos parece também uma totalidade incessante e onipresente 

suspensa no ar. 

A água como veladura faz a paisagem desaparecer, tornando aquilo que até então 

era certo e conhecido em dúvida. Não podemos mais acessar esta paisagem a não 

ser como perda. E vejamos, a perda, nesse caso, não possui nenhuma disforia, pois 

uma das intenções desta pesquisa, tanto no caráter teórico como no prático, é 

apresentar a perda como evidência máxima de ganho, ou melhor, daquilo que 

poderíamos estar ganhando se houvesse mais atenção. 

A partir de tais reflexões apresentamos o trabalho Memórias de Chuva, que é 

composto por uma série de cinco obras em moldura caixa, de 25 x 32,5 x 5 cm, 

branca e fosca. Em cada uma temos um passe-partout branco e, no centro deste, há 

um desenho a bico-de-pena e nanquim, representando várias árvores e, às vezes, 

edifícios ao fundo. No espaço interno do passe-partout, entre o desenho e o vidro da 

moldura, existe um outro vidro com textura que deixa a imagem difusa. Saindo do 

plano inferior da moldura mais à direita, desce um fio branco ligado a um headphone 

também branco, com almofadas negras. O headphone que está preso à parede, 

logo abaixo da moldura e dele emana o som contínuo de cigarras cantando. 

A dimensão do desenho é 7,5 X 15 cm, logo, sua proporção é de aproximadamente 

uma altura para duas larguras ( 2:1). A pertinência desta informação se dá ao fato 

de ela se referir às proporções de uma janela de apartamento de Brasília10, onde 

grande parte deste trabalho foi motivado. A janela do apartamento nos interessa, 

pois faz a mediação entre o lugar privado e o lugar público, entre sujeito e paisagem. 

Para reforçar a idéia de janela11 colocamos o vidro, que na chuva é mais um 

elemento de obliteração da paisagem. 
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FIGURA 1 – Memórias de Chuva, Paulo Faria, 2008. Moldura-caixa - 25 x 32,5 x 5 cm (cada), 

headphone – dimensões variáveis. Bico-de-pena e nanquim, sobre papel, lâmina de vidro irregular, 

moldura tipo caixa, mp3player, headphone e som de cigarras. 

 

 

FIGURA 2 – Memórias de Chuva, Paulo Faria, 2008. 
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O sujeito que se põe a olhar a paisagem em chuva por meio de uma janela fechada, 

terá que ver através da própria chuva, das gotas que se acumulam na janela, e 

dependendo da diferença de temperatura, terá que olhar através do vidro embaçado. 

Todo este esforço para ver a imagem é parte fundamental deste trabalho, e por isso 

foi colocado um vidro texturizado entre o desenho das árvores e o observador, 

figurando a chuva e a janela com a vidraça gotejada. 

 

FIGURA 3 – Memórias de Chuva, Paulo Faria, 2008. Detalhe em tamanho natural do desenho 

sobreposto pelo vidro texturizado, 15 x 7,5 cm.  

 

FIGURA 4 – Memórias de Chuva, Paulo Faria, 2008. Detalhe em tamanho natural do desenho 

sobreposto pelo vidro texturizado, 15 x 7,5 cm. 
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O que buscamos com essas imagens é instituir uma ética do desaparecimento, da 

imagem fugidia. Acreditamos que ao escolher o caráter frágil e instável das imagens 

diáfanas, ao dificultar a visão, consigamos construir um jogo de sedução, de desejo 

em que é preciso operar um esforço, não de decifrar o mundo, mas de estar nele, de 

ler os vestígios, ver além da nítida superfície das imagens dadas. Quando ocultamos 

parte das imagens, aquele que a vê precisará também inventar. 

V - Desdobramentos 

Assim, esperamos que o trabalho Memórias de Chuva extrapole suas origens 

nostálgicas instaladas numa vivência pessoal que o motivou inicialmente localiza 

sem um indivíduo (o autor), em um tempo (o passado figurado pela infância) e em 

um lugar (Brasília) e encaminhe-se para um campo de significação passível de ser 

compartilhado pelos demais. Não importa de quem é a memória inicial, o importante 

é a atualização da experiência vivida com a obra e não com seu autor. Deste modo, 

a obra como enunciadora gera um jogo complexo de significação com o 

enunciatário, ou seja, a quem ela se dirige.  E este jogo se dá sempre no presente. 

 

FIGURA 5 – Memórias de Chuva (série paisagens médias), Paulo Faria, 2010. Nanquim aguado 

sobre papel e lâminas de vidro texturizado, 75 x 37,5 cm. 
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Para tanto, permanecemos com o exercício de reconstrução de seu sentido. No final 

de 2010 o trabalho foi repensado e exposto12 com o nome de Memórias de Chuva 

(série paisagens médias). Desta vez aumentamos a escala da imagem em cinco 

vezes, trabalhando com as dimensões de 37,5 x 75 cm, isto mais o fato de 

acrescentarmos ao título Memórias de Chuva o subtítulo série paisagens médias 

apontamos para o desejo de fazer uma série paisagens grandes, compreendendo 

uma tendência de crescimento da imagem no decorrer do tempo. Outra mudança se 

deu ao retiramos as molduras, o headphone e o som das cigarras. Quando fazemos 

isto, damos sobre valor à chuva e a uma condição da imagem chuvosa em 

detrimento do canto da cigarra, além disso, ao retirarmos a moldura-caixa revelamos 

a estrutura do trabalho, que se trata de um vidro posto na frente da imagem. No 

lugar de partirmos de uma paisagem vista por uma janela de Brasília-DF, temos uma 

vista de um apartamento em Uberlândia-MG, desta maneira apontamos que não se 

trata de uma experiência radicalmente localizável, mas de circunstâncias comuns e 

compartilháveis em geografias afins. No entanto, assinalamos a seguinte mudança 

como mais significativa de todas. 

 

FIGURA 6 – Memórias de Chuva (série paisagens médias), Paulo Faria, 2010. Nanquim aguado 

sobre papel, 75 x 37,5 cm. Detalhe sem nenhuma lâmina de vidro texturizado cobrindo a imagem. 
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FIGURA 7 – Memórias de Chuva (série paisagens médias), Paulo Faria, 2010. Nanquim aguado 

sobre papel e lâminas de vidro texturizado, 75 x 37,5 cm. Detalhe com uma lâmina de vidro 

texturizado cobrindo a imagem. 

 

 

FIGURA 8 – Memórias Memórias de Chuva (série paisagens médias), Paulo Faria, 2010. Nanquim 

aguado sobre papel e lâminas de vidro texturizado, 75 x 37,5 cm. Detalhe com uma lâmina de vidro 

texturizado cobrindo a imagem. 
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Em Memórias de Chuva (série paisagens médias) modificamos a forma como as 

veladuras provocadas pelo vidro texturizado atuam na imagem. Anteriormente, 

tínhamos uma mesma maneira de interferir no desenho, ou seja, o desenho mudava, 

mas era sempre uma única camada de um mesmo tipo de vidro que cobria a 

imagem. Já na série paisagens médias, temos um dos cinco desenhos 

completamente à mostra, sem nenhuma cobertura, dois com uma camada de vidro e 

outros dois com duas camadas justapostas. O resultado é uma variação na 

intensidade tonal que dá a sensação de diferentes estados da chuva, além de 

mostrar a natureza da imagem encoberta. Portanto, em relação ao primeiro trabalho, 

mantivemos como elementos afins especialmente a proporção de uma altura para 

duas larguras (deixando indícios de uma janela), a paisagem em chuva e o desejo 

de cobrir parcialmente os desenhos. Encobrindo-os conservamos também o esforço 

do observador de imaginar paisagens apenas insinuadas, logo, de lançar hipóteses 

imagéticas, ação tão própria da ficção. 

Por fim, ao manter-se difuso – em chuva – o trabalho afirma sua direção rumo à 

construção de uma dúvida necessária, a incerteza daquilo que se passa, enquanto 

se passa. Este movimento de aproximação e atenção é lido aqui como a tentativa de 

apreender o que está por trás deste véu, de trazer o distante para perto, gerando 

uma intencionalidade necessária para a fruição deste trabalho. Neste aspecto, mais 

uma vez, vemos o tempo e a memória apresentados, figurados por esta 

semitransparente barreira de vidro.  

O esforço de tentar fazer uma aproximação espacial da imagem por meio de um 

olhar que tenta transpor esta barreira para entrar em conjunção com a imagem 

obliterada, remonta à tentativa de uma aproximação temporal. Visa trazer o alhures 

para o aqui, o então para o agora. Mas sabemos, no entanto, que essa 

aproximação é muito mais um desejo que um fato, pois, a fecundidade do trabalho 

apresentado está na impossibilidade de tal transposição. Ou seja, por meio da 

(in)transposição o esforço se faz contínuo, assim a imagem se apresentará no 

presente imaginativo, e vai significar neste mesmo presente, pois este é justamente 

o tempo da ação. Apresenta a possibilidade de ver o mundo como ele é: um 

contínuo que dura em sua singularidade, onde cada instante, como a chuva, é pura 

queda e morte, diferenciando de si mesmo continuamente. Afinal, lembrar não é 
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essencialmente criar ficções? E a lembrança não é algo que sempre se dá na 

necessidade do presente? 

                                                 
 
Notas 

 
1
 História natural, vida natural ou Modus Vivendis são terminologias utilizadas pela biologia para nomear de que 

forma um ser vivo se comporta durante seu ciclo vital. Estas terminologias levam em conta o comportamento da 
espécie e não do indivíduo. 
2
 Jorge Luis Borges. “Borges, Oral: O Tempo.” In Obras Completas de Jorge Luis Borges, volume 4. São Paulo: 

Globo, 1999. pp. 232-3. 
3
 O trabalho Memórias de Chuva foi defendido como dissertação de mestrado em 2009, no Programa de Pós-

Graduação em Arte da Universidade de Brasília, na linha de pesquisa Poéticas Contemporâneas, sob a 
orientação do Prof.Dr. Vicente Martinez Barrios. 
4
 Etude au piano 

Murmures de l’été. L’après-midi endort; 
Elle aspirait, trotroblée, la fraîcheur de sa robe 
et mettait dans l’étude précise 
toute l’impatience d’une réalité 
qui pouvait advenir: demain, ce soir – , 
qui peut-être était là, mais qu’on dissimulait; 
et devant la fenêtre, haute, possédant tout, 
elle sentit soudain le parc choyé. 
Elle s’interrompit ; regarda au-dehors, 
joignit les mains ; eut envie d’un long livre et 
repoussa soudain, irritée, le parfum 
du jasmin. Trouvant qu’il l’offensait. 
A tradução de Augusto dos Campos para versão em português, que, assim como aponta nota de tradução de 
Ana Claudia de Oliveira, por enfatizar a materialidade do significante se difere de versão francesa analisada por 
Greimas, versão essa de Paul de Man (in R.M.Rilke, Euvres II, Paris, Seuil, 1972). Tanto a versão em português, 
quanto a em francês derivam de: Rainer Maria Rilke, “Übung am Klavier” in Neue Gedichte, Niehans & 
Roktansky Verlag, Zurich, 1949. 
5
 A. J. Greimas. Da imperfeição. São Paulo: Hacker Editores, 2002. pp. 43-4. 

6
 Ibidem., p.30. 

7
 Ibidem., p.80. 

8
 No caso das cigarras de Brasília o ciclo é, predominantemente, de 5 anos. 

9
 Exúvia do latim exuviae,árum, exuvia quer dizer vestidos largados, pele dos animais; despojos. 

Tomado pelo significado exuvìa,ae, por derivação de exuère 'despojar (do vestido), despir, desnudar; 
deixar, pôr de lado; desvencilhar-se; desapossar, esbulhar; acabar com, expelir, jogar fora'. 
10

 Precisamente às quadras residenciais do Plano Piloto, parte da cidade em que os edifícios seguem o modelo 
arquitetônico modernista de Oscar Niemeyer: sustentação por pilotis e apartamentos com longas janelas 
horizontais. 
11

 Mesmo sendo a janela uma referência à tradição renascentista da representação, no nosso caso, o sujeito e a 
paisagem ocupam no mundo um estado de compartilhamento e se houver hierarquias nessa relação entre 
sujeito e paisagem, ela será o inverso do renascimento, e assim, mais próxima do romantismo. 
12

 Memórias de Chuva (série paisagens médias) - exposição coletiva "NÓS", curadoria de Paulo Lima Buenoz. 
Museu Universitário de Arte-MUnA - Uberlândia, MG. 2010. 
 

 

Referências 
BACHELARD, Gaston. O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 
_______________. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
BORGES, Jorge Luis. “Borges, Oral: O Tempo.” In Obras Completas de Jorge Luis Borges, 
volume 4. São Paulo: Globo, 1999. 
BERGSON, Henri. Duração e simultaneidade: a propósito da teoria de Einstein. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. 
_______________. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. 



4317 
 

 

                                                                                                                                                         
_______________. Memória e vida. Textos escolhidos por Gilles Deleuze. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. 
CALVINO, Ítalo. “Leveza”. In: ____. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
GREIMAS, J. Da imperfeição. São Paulo: Hacker Editores, 2002. 
DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. São Paulo: Editora 34, 1999. 
HUIZINGA, J. Homo Ludens. Perspectiva: São Paulo, 1999. 

 

 

Paulo Faria 
Bacharel e licenciado em Artes Plásticas, pela Universidade de Brasília e mestre em Artes, 
na linha de pesquisa de Poéticas Contemporâneas, também na Universidade de Brasília. 
Atualmente trabalha como professor de desenho na Universidade Federal de Uberlândia. 
Tanto em sua pesquisa teórica, quanto em seu trabalho artístico, tem como foco de 
interesse poético as questões referentes ao desenho, ao segredo, ao tempo e à memória. 


