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Desenho como experiência Visual

A metáfora é cada vez mais necessária, assim como urgente é 
o debate das múltiplas possibilidades da representação. Como 
uma palavra que não atinge seu sentido de metáfora é uma 
palavra pobre - assim também - um povo que não alcança o 
sentido de suas próprias representações é um povo pobre.
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Introdução
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Desenho é
emulaçãode
coordenadas
visuais que 
criam 
experiências:

O Desenho 
integra nossa 
própria formação 
subjetiva:

I

II
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Veremos ainda 
outro paralelo que 
elucida a prática 
desenhística:

III
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Desenho além da prática: 
Para uma epistemologia 
do artesanal

De quem é o olhar
Que espreita por meus olhos?
Quando penso que vejo,
Quem continua vendo
Enquanto estou pensando?

FERNANDO PESSOA
De quem é o olhar, 1917.

¹ Evidente que a técnica intervém no discurso; a “expressão” é o resultante da 
dialética entre ambos. Entretanto, chamamos atenção ao conteúdo do “dizer” a  m 
de marcar sua distinção, tão menosprezada nos manuais de desenho artístico em 
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sujeito

imagem

Real, simbólico e imaginário

Desenho e Psicanálise

geral. A signi  cação também intervém no processo técnico, porém o ultrapassa; é 
para a sua relevância que atentamos de momento.
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Estádio do espelho

Estádio do espelho

 a matriz simbólica em que o [eu] se 
precipita numa forma primordial, antes 
de se objetivar na dialética da identi  cação 
com o outro e antes que a linguagem lhe 
restitua, no universal, sua função de sujeito.

LACAN, Escritos (1966).  
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simbólico imaginário

Real
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 ³ Este relato é uma versão adulterada (talvez disseminada pelo famoso documentário 
lançado em 2004, chamado “Quem somos nós?”) de um registro da expedição 
cientí  ca de circum-navegação dirigida pelo francês La Pérouse, que ilustra de modo 
ainda mais contundente a relação entre o simbólico e o registro da experiência: em 
1786, La Pérouse chega ao golfo do Alasca, onde encontra o povo originário Tlingit. 
Ao verem a caravela, os nativos fogem assustados, identi  cando a embarcação com 
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designare

signare signum

a entidade central de sua milenar cosmologia: o deus “Corvo”, que transforma em 
pedra aqueles que o miram de frente. Um velho guerreiro da tribo, já quase cego, 
oferece-se então para se aproximar e averiguar; lá chegando, percebe tratar-se de 
mera construção humana, e o contato entre aqueles povos acontece. (Uma bela 
descrição da história pode ser encontrada no episódio 13 “Quem pode salvar a 
Terra”, da série Cosmos de Carl Sagan).

Origens do Desenho
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5 LUSTOSA, R. Z. A angústia como sinal do desejo do Outro. Revista Mal-Estar 
e Subjetividade. Fortaleza, v. 6. nº1, Março de 2006

6 Idem

A função atribuída ao Desenho pela mítica clássica é, a  nal, 
constituinte de toda representação: a capacidade de “simbolizar”. 
Tal propriedade é geradora-matriz de experiências. 
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je ne sais quoi.

7  Apud. ZIZEK, S; GABRIEL, M. Mitologia, Loucura e Riso: a subjetividade no 
idealismo alemão. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012.
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Erlebnis
Erfahrung

O Grito

Introdução da
experiência na arte

Durante séculos inteiros viu cavalos 
saltar cercas com as pernas estendidas e 
aceitou-o como facto incontestável. Viu as 
sombras pretas, até Manet as descobrir 
coloridas. Se resolvemos circundar os 
objetos com uma linha preta, o mundo 
verá a linha preta e haverá a linha preta. 
Se pintarmos a erva de vermelho e as 
vacas de azul, o mundo os verá vermelhos 
e azuis e serão de facto vermelhos e azuis.

W. SOMMERSET MAUGHAN
Servidão Humana
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elas 
ativam experiências

Origens da perspectiva



Desenho como experiência Visual

 8 Bergson, 2006, p. 74, apud. BECCARI, M. Antirrealismo: uma breve história das 
aparências; Kindle directly Publishing, 2019.  
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Em outras palavras: O Desenho realista manipula as 
coordenadas da visão, de modo a criar uma experiência visual 
convincente.
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Desenho enquanto 
dispositivo narrativo

A pintura é uma poesia silenciosa;
a poesia uma pintura que fala.

SIMÔNIDES 
in Plutarco, em De Gloria Atheniensium
(III, 346)
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(...) para eles, o expressionismo revelava especi  camente uma ideologia 
anticomunista, a ideologia da liberdade, da livre iniciativa. Sendo não 
 gurativo e politicamente silencioso, ele era a própria antítese do realismo 

socialista. (SAUNDERS, p. 281)10

Figuração x Abstração

9 No livro A Palavra Pintada (L&PM, 1987), o escritor Tom Wolfe conta de forma 
muito interessante como se deu a relação entre essa dupla e as demandas por detrás 
do Expressionismo.

10 O livro A CIA na Guerra Fria da cultura (Record, 2008), da jornalista inglesa Frances 
Stonor Saunders trata do tema de forma ampla e profunda, com extensa indexação 
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de fontes (há uma ótima tradução em português pela Record, mas disponibilizo
 aqui versão integral para download em espanhol).

11 O delírio anti-comunista sempre teve grande capilaridade na América desde então. 
No Brasil das últimas eleições (2018), as alas conservadoras travestidas da luta contra 
o comunismo apresentavam na verdade outra ideologia: seu avesso fascista, com 
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Esse contexto esclarece como, muito mais que um dispositivo ilusionista 
(tal como pensava Greenberg), a perspectiva, enquanto  o condutor da 
narratividade, é capaz de criar um discurso visual articulador de experiências, 
mobilizando afetos e consciência crítica.

a típica versão paranoica do Estado. Vele mencionar o projeto de lei “Escola sem 
Partido”, exemplo mais grotesco de atuação ideológica na política. 
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Ehrfahrung
fahren

A inserção do Desenho no 
campo dos afetos

A Baltasar convencia-o o desenho, não 
precisava de explicações, pela razão simples 
de que não vendo nós a ave por dentro, não 
sabemos o que a faz voar,  e no entanto ela 
voa, porquê, por ter a ave forma de ave, não 
há nada mais simples.

JOSÉ SA  MAGO

Memorial do Convento (1992, p. 68)

12 Esse tema é desenvolvido pelo professor Christian Dunker in: DUNKER, C. & 
RODRIGUES, L. Cinema e Psicanálise (vol. 2). São Paulo, Ed. nVersos, 2015 (p. 99 
em diante). 
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ex

Um dia, numa sessão, contei a Lacan um sonho que tive. Eu disse: “acordo 
todos os dias às 5 da manhã, era essa a hora que a Gestapo vinha procurar os 
judeus em suas casas”. Nesse momento, Lacan se levantou como uma  echa 
de sua poltrona, veio na minha direção e me fez um carinho muito doce no 
rosto. Eu entendi: geste à peau... [ele transformou “Gestapo” em “geste à peau” 
(gesto na pele), expressões que na língua  ancesa têm a mesma fonética]. 
(Documentário “Um Encontro com Lacan”, 2011, dir. Gérard Miller)13

 13 Disponível em: h  ps://youtu.be/VA-SXCGwLvY
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14  Palestra de Vladmir Safatle no CPFL  aqui
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mimese

#elenão

Desenho e política
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15 A matéria de capa da Revista Cult no momento em que escrevemos este texto 
(assinada por Marcia Tiburi), trata precisamente do tema, e conclui o seguinte acerca 
da Ditadura Militar de 64: “o discurso marcadamente anticomunista, em prol da 
segurança nacional apresentou-se em perfeita congruência histórica com a ânsia 
conservadora pela preservação da família e dos valores cristãos” (Dez/2018, Nº 241, 
pp. 23 e ss)
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A Arte Secreta de Michelangelo: Uma lição de 
anatomia no teto da Capela Sistina

visão olhar

Modos de “desver”
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Formado no Centro de Artes da UDESC, há 15 
anos leciona as disciplinas Anatomia Artística e 
Desenho com modelo vivo. Deu aulas no Museu da 
Gravura (Solar do Barão) por 7 anos em Curitiba, 
cidade onde co-fundou o centro cultural MÍMESIS. 
Reside atualmente em Porto Alegre, onde 
aplica o  cinas regulares no Centro Cultural 
CEEE Erico Verissimo e no MARGS.

 Ministrou cursos  em Universidades (UDESC, 
UnicemP, UFPR) e workshops em diversas 
cidades brasileiras. Há 3 anos atua como professor 
convidado no SESC Pompeia (São Paulo).

Além de uma produção prática, busca 
formulações teóricas que subsidiem uma 
compreensão do Desenho para além da técnica e 
compartilha suas re  exões no site gustavotdiaz.
com, onde escreve também sobre o realismo na 
contemporaneidade. No momento, prepara a 
publicação do livro “Manual do Desver”.

Cursos & workshops:

anatomiaartistica.com
@: gustaveaux@gmail.com

Portfólio
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Arte e diagramação:

Duani Fogaça
@: duanifogaca@gmail.com

Portfólio: 
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