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RESUMO 
No presente artigo, baseado em minha dissertação de mestrado e em seus 
desdobramentos, exponho minha jornada como artista e pesquisadora em artes, que iniciou-
se com a busca por relações de proximidade entre escrita e desenho mas culminou na 
descoberta do forte potencial da escrita como elemento poético – capaz de articular e 
silenciar com sua presença no trabalho de arte, propondo questões relativas a memória e ao 
registro tais como: “o registro escrito é eficaz?”, “é importante preservar todo o registro?”,e 
“qual o valor do esquecimento?” 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
In the present article, based on my master‟s degree dissertation and its unfoldings, I expose 
my journey as an artist and an art researcher, witch began as a search for proximity relations 
between write and drawing but end up as a discovery of the strong potential of the write as a 
poetic element – able to articulate and mute with its presence in the work of art, proposing 
questions related to memory and such as “is the record efficient?”, “is it important to preserve 
every record?”, and “what is the value of oblivion?”. 
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As lembranças diluídas: escrita-desescrita 

Entre 2012 e 2015 desenvolvi a pesquisa “A escrita como elemento poético nas 

artes visuais” dentro do programa de mestrado em Artes Visuais (linha em Poéticas 

Visuais), no Instituto de Artes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 

orientada pela profª Drª Lucia Eustáchio Fonseca Ribeiro e co-orientada pela profª 

Drª Luise Weiss.  

Nessa pesquisa propus estudar as relações de proximidade entre desenho e escrita 

nas artes visuais e as possibilidades poéticas oferecidas por tais relações, partindo 

da questão Como relacionar desenho e escrita na criação de uma poética própria? 

Inicialmente interessava em especial o aspecto gráfico da escrita. Fascinavam-me 

as diferenças gráficas entre sistemas de escrita, a sensação de incompreensão e 

curiosidade que proporciona-me olhar para um texto em mandarim ou em árabe 

(idiomas que não compreendo) e não encontrar denotação ou relação com fonemas, 

mas fruir as formas geométricas e orgânicas, a composição e o ritmo dos traços. A 

mesma sensação que tinha ao observar o alfabeto latino antes de ser alfabetizada, 

uma sensação similar à de observar um desenho. 

Foi com essa sensação em mente que comecei a produzir trabalhos de arte que 

“imitavam” a escrita. Tal “imitação” se dava em especial por meio da composição os 

desenhos que produzi nesse período (2011 – 2012) eram pequenos, dispostos na 

página em sequências, formando linhas verticais ou horizontais. O material 

empregado na confecção desses trabalhos contribuía na remissão a escrita: caneta 

nanquim preta, por vezes sobre papel almaço pautado. 

Obtive resultados satisfatórios com esse método de investigação, entretanto não 

demorei a perceber que a escrita oferecia muito mais.  

Assim sendo vim a investigar outras abordagens e formas de emprego da escrita 

como elemento poético em meus trabalhos de arte. Vim a criar desenhos figurativos 

pela sobreposição de palavras, o que resultou no trabalho “A escrita é a forma de ver 

o vento”: um poema visual sobre papel arroz produzido em 2011, no qual a frase que 

intitula o trabalho é repetida e sobreposta sugerindo a representação da fumaça. 

Apesar de haverem muitas partes nas quais o texto é ilegível, a observação do título 
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aliada à das partes legíveis insinua que todo o texto presente nesse trabalho é 

repetição dessa mesma frase. A denotação tem papel essencial na construção de 

sentido de “A fumaça é a forma de ver o vento”, esse trabalho marca minha primeira 

experiência explorando a dimensão denotativa da escrita. 

 
Heloisa Angeli 

A fumaça é a forma de ver o vento, 2011 
Desenho sobre papel, 66x94cm 

Acervo pessoal da artista, São Paulo (SP) 
 
 

Também em 2011 vim a produzir a série “des-escrevendo” constituída por três 

diários pessoais cujo texto tornou-se ilegível pela aplicação de tíner, técnica que 

posteriormente vim a denominar em minha pesquisa como “diluição”. Nesses 

trabalhos não eram nem o aspecto gráfico nem a denotação os responsáveis por 

conferir significado, e sim a ausência da escrita. O resquício daquilo que havia sido 

um registro textual e que, a partir da ação do solvente, transformara-se em manchas 

carregadas de informação cromática, aliada ao contexto original desses cadernos 

apropriados: diários pessoais.  

O registro escrito de minha vida pessoal veio a ser transformado no registro do 

caminho do solvente espalhando-se e penetrando as folhas do caderno: apagando 

quase que por completo uma área, concentrando a tinta da caneta em outra, e por 

vezes encontrando rabiscos e palavras produzidos com tinta capaz de resistir a sua 

ação. 

Não me faltou material com o qual experimentar no processo de produção dessa 

série pois durante a adolescência eu havia escrito obsessivamente, preenchendo 

tantos caderninhos que, por fim, decidi escrever num fichário onde podia acrescentar 

folhas conforme a necessidade. Para constituir a série “des-escrevendo” optei por 
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apropriar-me apenas de três cadernos, similares em tamanho e escritos quase que 

por completo com caneta esferográfica azul.  

 
Heloisa Angeli 

Des-escrevendo, 2011 
Apropriação de objeto e diluição, ≅ 14,8x21cm 

Acervo pessoal da artista, São Paulo (SP) 
 
 

A ideia de produzir “des-escrevendo” partiu do desejo de destruir esse imenso 

registro de minha vida pessoal, como a destruição era a intenção inicial não tinha 

nada a perder experimentando com esse material. O resultado, a resignificação de 

meus diários como trabalhos de arte, é coerente como alegoria da vida real: da 

mesma forma que minhas lembranças desse período esvanecem-se com o passar 

do tempo, sobrepostas por lembranças mais recentes, também seu registro 

esvanece-se, diluído pelo tíner. 

Apesar de todo o trabalho de análise e reflexão dessa série ter sido desenvolvido a 

partir de 2012, quando ingressei no programa de mestrado do Instituto de Artes da 

UNICAMP e oficialmente iniciei a pesquisa, “des-escrevendo” foi produzida em 2011, 

quando eu tinha 21 anos. No mundo contemporâneo essa é uma idade marcante por 

pontuar a maioridade civil em muitos países, inclusive no Brasil até 2003. Além disso 

o ano de conclusão da série foi o ano em que o primeiro diário completou dez anos. 

A recusa em seguir adiante preservando esse registro foi uma ação que transcendeu 

minha persona artista, impactando minha vida como um rito de passagem da 

adolescência para a vida adulta. Nos diários registrava meus pensamentos e 

angustias mais íntimos, bem como as situações mais banais. Informações como 

data (mês e semana), hora, e a música que ouvia no momento da escrita abriam as 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131203093037AAJBBTq
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entradas. Minha principal intenção (e diversas vezes declarei isso por escrito em 

meus diários) era afirmar minha existência, e proteger essa afirmação da ação do 

tempo. 

Ainda assim o tempo passou, e, conforme não reconheci-me mais na autora 

daqueles textos essa afirmação insistente de uma existência que pertencia ao 

passado tornou-se como uma âncora, que, apesar de incapaz de impedir a 

passagem do tempo, atrapalhava o meu movimento.  

Durante minha pesquisa de mestrado encontrei essa dupla natureza (de 

preservação e estagnação) da escrita expressa por Jeanne Marie Gagnebin na 

introdução de seu livro Lembrar escrever esquecer:  

Desde Platão, o diálogo oral representa a vivacidade de uma busca 
comum da verdade – se esta última escapa da tentativa de sua 
apreensão, ela ao mesmo tempo se revela nessas palavras 
compartilhadas, mas efémeras. A escrita por, sua vez, deseja 
perpetuar o vivo, mantendo sua lembrança para as gerações futuras, 
mas só pode salvá-lo quando o codifica e o fixa, transformando sua 
plasticidade em rigidez, afirmando e confirmando sua ausência – 
quando pronuncia sua morte. (GAGNEBIN, 2009, p.11) 

 

Foi ao reconhecer essa limitação da escrita como registro, capaz de preservar 

apenas parcialmente, e somente sacrificando a fluidez de um momento, ancorando-o 

e estagnando-o, que encontrei a força poética de minha produção. É preciso 

dispender de tempo tanto para criar o registro quanto para acessá-lo, de forma que 

registrar tudo causa o impedimento de novas ações. 

O valor do esquecimento 

Pensando nas limitações da escrita como registro vim a investigar as possibilidades 

de aplicação da diluição empregada nos diários em outros trabalhos, com diversos 

tipos de texto. Blue of my oblivion, produzido em 2013, foi o primeiro desdobramento 

dessa técnica. Esse trabalho é um livro de artista que contem 26 folhas almaço 

costuradas centralmente em uma capa branca feita de papel para aquarela, com 

uma grande mancha azul escura centralizada na metade superior.  

Nas treze primeiras folhas os versos de autoria de Fiona Apple, cantados na música 

Sullen Girl, “But it’s calm under the waves/ In the blue of my oblivion”1 estão escritos 
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em diferentes composições, variando em posição, cor (azul, preto ou ambos) e 

saturação do traço (a frase pode não ser sobreposta, ser sobreposta uma vez, duas 

vezes, ou três vezes). As diferentes configurações e combinações dos versos 

receberam diferentes quantidades de tíner: pouca, média, ou muita. Resultando 

assim em diversos graus de diluição do texto e saturação da cor. Nas treze últimas 

folhas estão presentes apenas manchas espelhadas dos textos, produzidas pelo 

tíner ao ser aplicado no almaço dobrado. 

 
Heloisa Angeli 

Blue of my oblivion, 2013 
Diluição e texto sobre papel,27x20cm 

Acervo pessoal da artista, São Paulo (SP) 
 
 

Em Blue of my oblivion vim a explorar o esquecimento como tópico, na medida em 

que escolhi o conteúdo do texto a ser apresentado no trabalho além de utilizar a 

diluição. Os versos de Fiona Apple remetem as minhas angustias adolescentes, e a 

minha angustia adulta ao rememorá-las. A repetição dos versos sugere um desejo 

compulsivo por esquecimento,  

Um novo elemento veio a ser estudado em minha produção a partir desse trabalho: 

a cor azul. Já presente na série des-escrevendo, aqui a opção pelo uso do azul é 

dupla, se faz tanto na cor da tinta quanto no texto escolhido. O esvanecimento 

causado pela diluição é associado diretamente a melancolia por meio da denotação 

dos versos.  

O azul é signo da melancolia e da tristeza. Essa associação é encontrada na língua 

inglesa, na qual as expressões “got the blues” (ter o azul) e “I’m blue” (estou azul) 

significam estar triste, e “in a blue funk” denota medo intenso. Inclusive, o gênero 

musical “blues” foi assim denominado devido a esse significado de tristeza da cor. 

(HELLER, 2007, p.46).  
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Algumas dessas associações são reforçadas por Jean Chevalier e Alain Gueerbrant, 

que associam o azul ao vazio e ao transparente, à água e ao ar, e indicam 

expressões em francês e alemão similares a essas expressões da língua inglesa:  

O azul é a mais profunda das cores: nele, o olhar mergulha sem 
encontrar qualquer obstáculo, perdendo-se até o infinito, como diante 
de uma perpétua fuga da cor. O azul é a mais imaterial das cores: a 
natureza o apresenta geralmente feito apenas de transparência, i. e., 
de vazio acumulado, vazio de ar, vazio de água, vazio do cristal ou 
do diamante. O vazio é exato, puro e frio. [...] O temor metafisico 
torna-se, assim, um medo azul (fr. Une peurbleue), e passar-se-á a 
dizer não vejo senão azul (fr. je n‟y vois que dubleu) com o sentido de 
não vejo nada. Em alemão, estar azul significa perder a consciência 
por causa do álcool. O azul, em certas práticas aberrantes, pode até 
mesmo significar o cúmulo da passividade e da renúncia.” 
(CHEVALIER; GUEERBRANT 2012, p.107-109).  

 

Durante a produção de Blue of my oblivion vim a perceber em meu trabalho 

associação entre a cor azul e ao elemento água e a natureza feminina a partir do 

uso da palavra “waves” e o eu lirico feminino que se apresenta nesses versos2. Vim a 

explorar essa associação igualmente em trabalhos posteriores. Na série final 

produzida durante minha pesquisa de mestrado em 2014, composta por três livros 

de artista, a remissão a natureza feminina permanece indireta, mas presente a partir 

da composição circular desses trabalhos e da referência a água pelo uso da cor azul 

e da diluição com solvente.  

Três livros, três abordagens, três círculos 

Constituída pelos livros de artista Comentário sobre a vida, Sobreposições de 

Laxness, e A letra A, essa série apresenta uma síntese de minha pesquisa, reunindo 

todas as formas de emprego da escrita utilizadas nos trabalhos anteriores: o aspecto 

gráfico da escrita, a diluição do registro, e a citação e criação de texto denotativo. 

Nesses três livros de artista tais abordagens se misturam, levando a uma visão mais 

ampla. O resultado é a resposta à pergunta da qual parti inicialmente: Como 

relacionar desenho e escrita na criação de uma poética própria? 

Comentário sobre a vida é constituído por um texto de minha autoria, escrito no 

momento da produção do trabalho, que recebeu a interferência do tíner e de tinta 

azul que o danificaram, atrapalhando a legibilidade. Sobreposições de Laxness  

também apresenta texto, mas são trechos selecionados do livro Gente 
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Independente, do escritor islandês Harold Laxness, combinados de diversas formas 

e diluídos com tíner. Neste trabalho, porém, a legibilidade permanece pouco 

alterada. O último, A letra A, apresenta diversas composições redondas que se 

parecem com mandalas e são constituídas exclusivamente pela letra “A” escrita em 

diversos estilos.  

Cada trabalho desse grupo possui uma configuração e uma abordagem diferente. 

Apesar de todos serem feitos com os mesmos materiais, papel-arroz, caneta 

esferográfica, tíner e tinta de caneta, eles diferem em conteúdo. Cada um tem seu 

foco na experiência de um aspecto da escrita – Comentário sobre a vida na 

experiência de escrever, Sobreposições de Laxness na experiência da leitura e A 

letra A na experiência da percepção do aspecto gráfico da escrita destituído de 

significado denotativo ou conteúdo fonético. 

 
Heloisa Angeli 

Comentário sobre a vida, 2014 
Desenho sobre papel, 15x175cm 

Acervo pessoal da artista, São Paulo (SP) 
 
 

O primeiro a ser produzido, Comentário sobre a vida, é um texto de minha autoria 

que escrevi especialmente para esse trabalho e que foi danificado de forma a torná-

lo parcialmente ilegível logo após ter sido escrito, ou seja, é um texto que nunca foi 

lido. Em vez de ser um registro, esse texto é um resquício da experiência de sua 

própria escrita.  

Sobreposições de Laxness apresenta texto constituído por trechos do livro Gente 

independente, de Halldór Laxness, referentes a um dos personagens. Esses trechos 

foram primeiramente escritos na ordem em que aparecem no livro, e depois foram 

repetidos ordenados de outras maneiras, criando outras relações além da 
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cronológica (por exemplo: trechos nos quais o personagem passa por situações 

agradáveis e está feliz foram colocados em sequência). Por fim a aplicação de tíner 

sobre o papel resultou em uma fusão parcial de todo o texto – um trecho se mescla 

com o outro por meio da sobreposição e da transparência.  

A ideia de misturar os trechos do livro surgiu de reflexões sobre a experiência da 

leitura; apesar de inicialmente acompanharmos a leitura de uma narrativa a partir de 

sua ordem cronológica, após seu término algumas passagens mais marcantes e 

significativas para o leitor são lembradas com mais clareza e são relacionadas entre 

si mesmas e a experiências pessoais do leitor. Quando pensamos em uma narrativa 

escrita não nos lembramos dela cronologicamente, mas sim de forma geral, em sua 

totalidade, da qual destacamos certas passagens.  

Por fim, em A letra A a referida letra é escrita à mão e, em cada página, é repetida 

em uma caligrafia diferente diversas vezes, formando composições que tem como 

base o círculo. O desenho nunca se repete em duas páginas, tanto pela caligrafia da 

letra quanto pela composição. Nesse trabalho o tíner não foi utilizado, pois seu foco 

é a abordagem da percepção do aspecto gráfico da escrita e para isso foi necessário 

preservar os traços que formam as letras. 

 
Heloisa Angeli 
A letra A, 2014 

Desenho sobre papel, 15x150cm 
Acervo pessoal da artista, São Paulo (SP) 

 
 

A composição em círculo é um elemento presente nos três livros de artista. Contudo, 

enquanto em A letra A o círculo foi feito com o auxílio de um compasso, nos outros 

dois ele é resultante do próprio movimento dos líquidos (o tíner e a tinta azul) ao se 

espalharem pelo papel arroz. Em todos reconheço o círculo como um elemento 
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capaz de remeter a natureza feminina por ser a forma geométrica associada ao 

corpo da mulher. 

Ainda assim foi somente num trabalho posterior, produzido após a conclusão de 

minha pesquisa de mestrado, que a associação a natureza feminina foi explorada 

diretamente. 

Proteger-se; Afogar-se 

Interessada em explorar diretamente as relações entre a cor azul e a natureza 

feminina vim a produzir em 2016 o livro de artista Proteger-se; Afogar-se no qual vim 

a abordar tal relação sem nenhuma referência a escrita. Esse é inclusive o primeiro 

livro de artista reprodutível que vim a produzir, sendo que todos os outros trabalhos 

citados no presente artigo são exemplares únicos.  

Proteger-se; Afogar-se apresenta o desenho simples de um útero repetido em todas 

as suas páginas com uma manchas azul em seu centro (produzida por meio da 

diluição e digitalizada) que torna-se gradativamente maior a cada página até vazar 

os contornos do desenho do útero.  

 
Heloisa Angeli 
A letra A, 2014 

Proteger-se; Afogar-se, 14,8x21cm 
Acervo pessoal da artista, São Paulo (SP) 

 
 

A composição não possui um significado fechado, sugerindo o desenvolvimento do 

feto no útero, o ciclo menstrual, ou um aborto. Sua interpretação engloba as 

potencialidades criativas e destrutivas da mulher e do aspecto feminino presente na 

psique humana e na natureza, especialmente na água.  

Bachelard aborda em “A água e os sonhos” a relação da água com o útero, 

reabsorvendo o cadáver a partir de um funeral aquático ou do afogamento de um 

suicida, apontando o suicídio de Ofélia como um suicídio passivo e feminino. 
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“Colocando o morto no seio da árvore, confiando a árvore ao seio 
das águas, duplicam-se de certa forma os poderes maternais, vive-se 
duplamente esse mito do sepultamento pelo qual se imagina, diz-nos 
C. G. Jung, que „o morto é devolvido à mãe para ser re-parido„. A 
morte nas águas será para esse devaneio a mais maternal das 
mortes. O desejo do homem, diz Jung alhures, „é que as sombrias 
águas da morte se transformem nas águas da vida, que a morte e 
seu frio abraço sejam o regaço materno (...)„” (BACHELARD, 2002, 
p75) 

 

[…] Ofélia poderá, pois, ser para nós o símbolo do suicídio feminino. 
Ela é realmente uma criatura nascida para morrer na água, encontra 
aí, como diz Shakespeare, "seu próprio elemento". A água é o 
elemento da morte jovem e bela, da morte florida, e nos dramas da 
vida e da literatura é o elemento da morte sem orgulho nem 
vingança, do suicídio masoquista. A água é o símbolo profundo, 
orgânico, da mulher que só sabe chorar suas dores e cujos olhos são 
facilmente "afogados de lágrimas.  (BACHELARD; Gaston 1998, p. 
85). 

 

Proteger-se; Afogar-se é o primeiro trabalho em direção a investigação dessa nova 

temática, já presente indiretamente nos livros de artista voltados a abordagem da 

escrita. A partir desse trabalho minha pesquisa tomou uma nova direção, a busca por 

expressar relações entre as forças femininas criativas e destrutivas nos seres 

humanos e nos elementos da natureza.  

Notas 
1 

Em tradução livre: “Mas é calmo embaixo das ondas./No azul de meu esquecimento”. 
2 

Talvez o gênero do eu lirico possa ser questionado considerando-se somente os versos que utilizei, mas no 
texto completo é claro que é um eu lirico feminino, um desses indícios é o uso da palavra “girl” (garota) no título. 
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