
 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

LUAN PEDRO DA SILVA DIAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FLUINDO E DESCOBRINDO A ARTE, O EU E AS AFETAÇÕES 
TRANSITANDO E CRIANDO EM LIVROS DE ARTISTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Macapá - AP 

2019  



 
 

 
 

LUAN PEDRO DA SILVA DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FLUINDO E DESCOBRINDO A ARTE, O EU E AS AFETAÇÕES 
TRANSITANDO E CRIANDO EM LIVROS DE ARTISTA 

 
Monografia apresentada como requisito para a 
conclusão do Curso de Licenciatura em Artes Visuais. 

 
Orientadora: Prof. Me Cristiana Nogueira. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Macapá - AP 
2019  



 
 

 
 

RESUMO 
 

 Este trabalho parte de minhas vivências, reflexões, memórias e influências 
adquiridas no decorrer da minha vida e da graduação do curso de Licenciatura em 
Artes Visuais da Universidade Federal do Estado do Amapá. A partir de minhas 
inquietações sobre como se identificar e se reconhecer artista estando em um curso 
de licenciatura em artes visuais, agregado a essa ideia me interessei em usar o 
método de A/r/tografia como forma de experimentar novos mecanismos para um 
trabalho cientifico, assim também como o uso da escrita de si trazendo um modo 
menos formal de leitura para com quem for se aventurar a este trabalho e também 
falando sobre o corpo que habito, pois ele está em toda produção que faço. 
 
Palavras-chave: Livro de Artista; Escrita de i A/r/t/ografia; Ser Artista; Corpo.  
 

ABSTRACT 
  

This work is based on my experiences, reflections, memories and acquired 
influences during my life and the graduation of the Visual Arts course at the Federal 
University of the State of Amapá. Based on my concerns about how to identify and 
recognize myself as an artist taking a degree in visual arts, added to this idea, I became 
interested in using the A / r / toography method as a way to experiment with new 
mechanisms for a scientific work, as well as the use of self-writing bringing a less 
formal way of reading for those who are venturing to this work and also talking about 
the body I live in, because it is in every production I do. 
 
Keywords: Book of Artist; Writing A/r/t/ography; To be an Artist; Body. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Ciclos, a vida é cheia de ciclos, estamos sempre enfrentando uns e concluindo 

outros e, quando comecei a pensar em um trabalho para finalizar o ciclo da graduação, 

sempre pensei em algo fora do comum, algo que agregasse nas vivências das 

pessoas que o leriam, algo para além de só uma pesquisa, para além de uma leitura, 

para além de uma forma. Então, começar com música, algo que sempre me inspirou 

e esteve presente em mim, foi o caminho mais fácil a seguir: 

 

“Finalmente, estou ultrapassando o limite, do mundo comum, para revelar 
meu coração, sem dúvida, irá certamente, tirar a morte do mar, e a 
escuridão das artes...” Get Free, Lana Del Rey1.·. 

 

Eis que a ideia de construir um livro sempre me pareceu interessante, por 

sempre ter livros a minha disposição, livros de diversos tipos, que se podia brincar, 

que tinha que descobrir códigos, livros apenas com fotografias e livros infantis, por 

exemplo. Além de livros, sempre gostei muito de quadrinhos e mangás, assim também 

como livros que davam passo a passo sobre o desenho (que eu mal seguia esses 

passos).  E então, quando apresentado ao livro de artista, vi-me com muito interesse 

em fazer algo na mesma vertente. Tendo em vista dúvidas sobre como perceber o 

mesmo, busquei em Julio Plaza(1982) algum direcionamento: 

 
“O “livro de artista” é criado como objeto de design, visto que o autor se 

preocupa tanto com o conteúdo, quanto com a forma e faz desta uma forma-
significante. Enquanto o autor de textos tem uma atitude mais passiva em 
relação ao livro, o artista de livros tem uma atitude mais ativa, já que ele é 
responsável pelo processo total da produção, porque não cria na dicotomia 
“continente-conteúdo”, “significante-significado”. Esta atitude se reflete 
principalmente nos livros analógico-sintético-ideogrâmicos, enquanto que 
os livros de arte conceitual, documentária, seguem o modelo da linguagem 
verbal, adquirindo um caráter analítico-discursivo.”. 

  
Com a ideia de fazer um livro vi-me falando e querendo produzir várias coisas 

com este objeto artístico. Sendo assim, dentro da produção da exposição com minha 

turma chamada Vértice, efetuada em 2018 vinculada a disciplina Desenvolvimento da 

Criatividade, eu pude fazer minha primeira experiência e assim ter uma melhor noção 

sobre estrutura, como elaborar o livro e as técnicas que gostaria de utilizar. Essa 

produção tratava sobreas minhas relações com outras pessoas, já que são um dos 

                                                      
1 https://www.vagalume.com.br/lana-del-rey/get-free-traducao.html - Elizabeth Woolridge Grant (Cantora e 
compositora) 

https://www.vagalume.com.br/lana-del-rey/get-free-traducao.html


9 
 

 
 

temas que trabalho, as relações pessoais Como o processo da exposição dava-se 

pela construção ativa durante o período expositivo, fiz também mais dois livros: um 

ressignificando um livro com colagens e outro com desenhos ao qual existiu para viver 

e brilhar a partir do uso da luz negra na água. 

Dentro da pesquisa para a elaboração do tcc, vi a necessidade de transformar 

o formato deste trabalho em livro de artista. Partindo da escrita, acrescentando 

desenhos e imagens digitalmente montadas acerca de minha produção com livro de 

artista, ao mesmo tempo brincando com as páginas, adicionando os textos que 

foram/são antigos resquícios do projeto dentre os capítulos que compõe esta 

pesquisa, como parte do existir do livro, brincando com o ser e o não ser do mesmo e 

também propostas para ações e interações do leitor com o mesmo, tendo objetivos 

definidos e pensados ao longo do processo de como e onde essas imagens, textos e 

elementos podem entrar no trabalho. 

 Pensando em interatividade eu me interroguei muitas vezes, como fazer um 

trabalho onde se possa modificar e transformar em outras coisas, formas e propostas, 

com isso pensei em fazer uma extensão do mesmo para que se possa manipular e 

construir novas possibilidades, então surgiu o site2, onde se pode criar novas 

propostas de ações e efetuar as que já existem e serem publicadas através de 

mensagens e links online, o site tem como forma uma outra existência deste trabalho, 

a necessidade de um diálogo com o outro sempre esteve presente em meus 

pensamentos, então pensei  que fazer essa interação com as pessoas afetadas por 

este trabalho, além de criar novos encontros possa criar novas relações afetivas, 

trazendo também as nuances e experimentações das minhas produções para 

afetarem o outro. 

Para a construção deste, pensei no formato de um diário e da escrita de si como 

forma de escrita, contendo relatos sobre minhas memórias, vivências e as 

experiências obtidas ao longo da vida e do curso incluso com imagens de produções 

em livro de artista e memorial digitalizadas que fiz ao longo da graduação. Esse 

processo está muito relacionado à minha vida estudantil, pois como eu sempre gostei 

de desenhar fazia uso de cadernos para anotações que sempre acabavam em 

rabiscos e desenhos. Para situar o uso da escrita de diário, aproprio-me do que 

Teixeira, Carlos (2008) diz:  

                                                      
2 https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio  

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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“Podemos ainda acrescentar que o diário, no qual um sujeito vai registando 

cronologicamente parcelas do seu viver, também é um processo de busca 
e “reconhecimento de um sentido” – mesmo que ele (o reconhecimento) se 
faça num movimento retrospectivo. [...] Escrever um diário é navegar ao 
sabor das ondas que estão por vir. É aceitar o indefinido e o imprevisto, não 
só como inexorabilidade, mas como fonte da própria escrita. Como vários 
poetas têm glosado, o eterno e imparável devir faz do presente um tempo 
em eterna agonia – um tempo sempre a morrer. Deste modo, a escrita do 
diário, presa ao presente como está, assemelha-se à mítica Fénix, 
renascendo constantemente das suas próprias cinzas; no caso do diário, 
melhor seria dizer, renascendo das cinzas do tempo.” 

 
Sobre escrita de si, que está presente também na escrita diário, tendo em vista 

que o mesmo é um objeto feito para si, evidenciando uma forma de escrita intimista, 

já que o diário é escrito a partir de alguém para si mesma, temos Foucault sendo 

usado por Rago, Margareth (2010) para nos fazer compreender melhor tanto o uso 

quanto a metodologia: 

 
“Foucault insiste em marcar a diferença entre a “escrita de si” dos antigos e 
o gênero autobiográfico moderno, em que predomina o tom confessional. 
Desvendando as dimensões do poder que atravessam a prática da 
confissão, ele mostra que esta caracteriza um tipo de narrativa de si e de 
relação com a verdade que visa purificar o eu pela revelação da mais 
profunda interioridade, no contexto de uma ética voltada para bastar-se a si 
próprio. Mais do que isso, a “maquinaria da confissão” supõe um indivíduo 
culpado, pecador, que deve desconfiar de si mesmo e identificar os erros e 
desvios de caráter, sobretudo em seu comportamento sexual, tendo em 
vista a correção, isto é, a adequação às normas instituídas e ao regime de 
verdade predominante. Além do mais, essa decodificação subjetiva que tem 
como objetivo a purificação da alma deve efetuar-se diante do olhar de um 
outro superior, detentor das normas e da verdade, capaz de auxiliá-lo na 
busca da salvação.” 
 

Além da escrita de si, com a vontade que tenho de fazer o uso de imagens e 

experimentar novas poéticas, faço o uso da a/r/tografia, que é a mescla de arte, 

pesquisa e professor, sendo este um modo de escrita no qual a imagem tem o uso 

integrado ao trabalho, conjunto de um diálogo intenso e direto com a escrita, 

mesclando-a e trazendo assim o suporte que preciso para a criação do mesmo e 

também a forma mais semelhante de liberdade e possibilidades que  desejo fazer uso 

Para entendermos um pouco mais sobre a/r/tografia temos a escrita de Oliveira, 

Marilda e Charreu, Leonardo (2016): 

 
A a/r/tografia é uma metodologia de pesquisa derivada da “investigação 
baseada nas artes”, ou seja, é uma prática da “investigação baseada nas 
artes”, igualmente de perspectiva narrativa que parte do acrônimo a/r/t “a” 
de artist, “r” de researcher e “t” de teacher (em língua portuguesa, 
respectivamente, artista, investigador e professor). Já o termo graphy, na 
sua etimologia grega (γράφειν = graphein), significa “escrever, representar 
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graficamente”. A a/r/tografia seria, então, um tipo de pesquisa 
realizada/produzida por um pesquisador que exerce também função de 
professor e artista concomitantemente (Entendendo que o artista poderá ser 
músico, poeta, dançarino, ator, performer, escultor, pintor, gravador, etc.) 
 

Por fim venho também abordar sobre a minha experiência pessoal sobre o ser 

artista, o que é e o que faz, como identificar e como o mesmo se comporta e convive 

dentro da licenciatura em artes visuais, mas também como ele resiste e sobrevive 

dentro da cidade em que moro, o circuito das artes, como o artista é visto e o que ele 

produz. 

 
“... Este é o meu compromisso, meu manifesto moderno, estou fazendo isso 
para todos nós, que nunca tiveram a chance, para... E para... (cale-se, cale-
se), e todos os meus pássaros do paraíso, que nunca chegaram a voar à 
noite, porque eles foram apanhados na dança ...” Get Free – Lana Del Rey 

 

Várias vezes me peguei pensando em um Manifesto, em como me posicionar 

e quem sabe, criar uma nova modalidade artística. Isso pareceu-me algo tentador, até 

mesmo com o surgimento de algumas ideias em grupo, mas como nem todos se viam 

com o mesmo objetivo, não houve a concretização destas ideias , tornando-se um 

ideal guardado. Questiono-me: para quê manifestar meus sonhos? Meu eu? 

Manifestar tudo que penso? Manifestar para quê? 

Manifestar o que tem em mim, manifestar as lembranças, meu interior, para 

mim e para as pessoas que são iguais a mim, manifestar-me socialmente e 

cientificamente, para os que não tiveram a mesma sorte, a oportunidade, para os quê 

brilham fora da graduação, por falta de incentivo e oportunidade, que fique registrado 

o meu desejo para com esses universos que brilham sem uma graduação e que eles 

se sintam abraçados e aguardo mais ainda um abraço físico, uma troca de vivência e 

energia. Digo estas palavras, entendendo que muitas pessoas iguais a mim e que já 

passaram muitas situações iguais a mim não tiveram a oportunidade que estou tendo 

de ter um ensino superior e me formar. Assim, eu dedico esse trabalho a essas 

pessoas na esperança de um contato sensível com as mesmas. 
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2. AFETO 

3 sempre foi um número muito significativo para mim. Por eu ter três referências 

de genitores, um pai e duas mães, por isso nesse texto me refiro a mãe e mamãe. 

Quando disser mãe, eu estarei fazendo referência a minha mãe biológica e, quando 

eu me referir a mamãe, eu estarei falando sobre minha mãe de criação. As duas me 

criaram, mas mamãe passou mais tempo comigo durante a infância.  Diferenciando 

as duas, meu pai sempre foi a pessoa mais generosa que eu conheço. Ele já perdeu 

muitas coisas se doando ao outros. Ele não é o tipo de pai amoroso que a sociedade 

acredita que deveria existir. Já tive muitos problemas 

com ele, talvez por reflexos de coisas que eu ouvia 

falar dele pela minha família materna, ou 

por ele trabalhar tanto para dar o luxo 

que ele achava necessário para nossa 

família. Mas após muitas situações, 

eu passei a entendê-lo e hoje o 

admiro bastante e sou muito 

grato a ele por tudo que ele já 

fez por mim. Dele herdei além 

da cor e da história, herdei o gosto 

da fotografia, o gosto pela água, herdei o gostar e 

o talento para o desenho.  Minha mãe, como já havia 

escrito, ajudou a criar seus irmãos e sobrinhos e ainda 

ajuda até hoje. Ela até é 

um pouco carinhosa, mas 

por conta de traumas passados, eu dificilmente sou carinhoso com ela. Ela sempre foi 

muito ligada a família dela e já ouviu muita coisa negativa vindo da minha família 

paterna, mas ela vive nesse vai e vem com minha família paterna, às vezes aparece 

nas reuniões de família, outras vezes não. 

 

Desenho 1 - - Reação da performance: Ao Feto. Luan Pedro. 2019 
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Imagem 1 - Copilado de Páginas do Livro de Artista: Aperceber-se. Luan Pedro. 2019. 



14 
 

 
 

Ela se parece muito comigo. Já tive muitos problemas com ela por conta de minha 

sexualidade e por conta de bebida e por ela querer o tempo todo que eu dê satisfações 

sobre tudo, coisa que hoje em dia está menos frequente. Dela herdei a memória, 

herdei a intensidade, a garra/gosto para brigas e, por último, mas não menos 

importante, mamãe, ela é uma guerreira, o passado é meio secreto, mas depois que 

eu soube partes deles, eu comecei a compreendê-la melhor. Lembro-me de quando 

ela saiu de casa, eu e meus irmãos passamos noites e noites chorando. Ela sempre 

foi carinhosa, mas do jeito dela, tem uma forma única de ser. É difícil, às vezes, mas 

quando ela gosta de alguém, ela gosta de verdade, quando não, dificilmente começa 

a gostar. Dela eu herdei o gosto pela culinária, um pouco do temperamento e uns 

traumas parecidos.  

Cresci com 3 referências e mais 3 crianças, que foram crescendo e criando 

raízes em outros lugares. Lembro-me que assistia meus irmãos jogando videogame e 

assistia muitos filmes com eles. Mesmo não entendendo muito sobre os mesmos, 

brincávamos muito, mas como sou o caçula não soube lidar muito com outras 

crianças. Aquela velha história de ser mimado, me fazia ser um pouco egoísta demais, 

mas ao longo do meu crescimento, eu fui mudando e muitas dessas mudanças vieram 

quando meus irmãos estavam partindo ou já estavam voltando. Dentro dessas 

oscilações, já tivemos muitas situações sobre sexualidade e outras coisas, porém 

entre meus irmãos nunca tive muitos problemas em ser o que eu sou, apenas com 

minha 3ª irmã, que já fez comentários desagradáveis sobre sexualidade, inclusive. 

Além dos meus 3 irmãos que cresceram comigo, eu tenho uma irmã mais velha, que 

é filha só do meu pai. Nunca morou comigo, mas aparece em visitas, na maioria das 

vezes, de quatro em quatro anos. Sempre se mostrou um tanto libertária, gosta de 

aventuras, viajar e está há uns anos em processo de se tornar vegetariana. Então, 

acompanhei esses processos e hoje ela é ovolactovegetariana. Ela nasceu e cresceu 

em Belém, mas hoje mora em São Paulo. Meu segundo irmão mais velho é filho de 

mamãe, mas também é registrado no nome do meu pai. Ele já sofreu muitas situações 

quando criança por causa de minha família paterna. Ele passou quase oito anos fora 

morando na parte sudeste do país e voltou recentemente. É uma pessoa muito 

coletiva e alegre, o mais parecido com o papai. Minha terceira irmã mais velha, filha 

só de minha mãe, mas criada  



15 
 

 
 

Imagem 2 - Copilado de Páginas do Livro de Artista: Aperceber-se. Luan Pedro. 2019.                                                                                            
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e adotada pelo meu pai, saiu de casa há 7 anos, quando meu sobrinho havia acabado 

de nascer. São engraçadas as relações, nunca pensei que conseguiria amar alguém 

tanto quanto a amo, porém eu não falo mais com ela, por conta de conflitos 

ideológicos. Então, vamos ao meu quarto irmão. Este é o que eu sempre tive como 

referência em quase tudo. A pessoa que todo mundo gosta, a pessoa que me 

fez apaixonar pela cultura japonesa, por filmes e livros. Uma das 

pessoas mais adoráveis que conheci. Sofri muito por me 

sentir a sombra dele na infância, por ele ter problemas de 

saúde e então ter uma atenção maior que os outros, mas eu 

compreendi depois. Apesar de tudo isso, ele não é tão 

amoroso, mas já disse coisas muito gratificantes para mim. 

Dizendo que me admirava e que eu era uma boa pessoa 

ou coisas do tipo, foram coisas que me afetaram muito, por 

ele ser minha referência maior.  

As minhas relações familiares refletiram bastante 

em mim como pessoa nesse processo de crescimento. 

Uma vez minha irmã me disse que eu não trato os amigos 

como amigos, mas que eu trato eles como irmãos. Assim eu 

existo, me relacionando, sofrendo e me moldando com o 

passar do tempo, tentando me relacionar de uma forma boa 

com todos e entendendo que o diálogo é a melhor forma de 

solucionar problemas afetivos. 

 

 

 

 

Desenho 2 - Reação da performance: 
Apresso. Luan Pedro. 2019. 

Primeira proposta do Livro:  

Desabafo: 

Mandar um texto para o site falando como as pessoas afetam a sua vida ou 

sobre um alguém em especial, analisando também como você afeta a vida 

das mesmas, afinal uma relação não se faz só com uma pessoa. 

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 

 

 

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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Imagem 3 - Copilado de Páginas do Livro de Artista: Aperceber-se. Luan Pedro. 2019 
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3. LIVRO DE ARTISTA 

 
“Na correria, estou indo a lugares, pode ser um tiro de longa distância, não 
vou desperdiçá-lo, essa é a grande chance, e ela me chama, yeaah” So Far 
So Great – Demi Lovato3 

 
Antigamente em minha casa havia três estantes de livros na sala, livros que 

muitas vezes não se tinha mais para quê estar ali, por serem desatualizados. Hoje as 

três estantes foram para o depósito que ia virar um escritório e as três estantes viraram 

duas prateleiras, que estão em um dos 4 quartos da casa, com alguns livros que 

sobraram, já que uns foram para o depósito e outros doados. 

Para meus pais, livros sempre foram importantes.  Apesar deles sempre 

incentivarem a leitura, lembro-me de ler poucos livros na minha vida, por preferir 

imagens.  Portanto, ao buscar os livros nas estantes antigas de casa, eu preferia o 

livro que era de artesanato e origami; o livro de fotos de animais; o livro 

sobre beijo que mostrava várias fotos de 

beijos entre casais, amigos, animais e 

familiares e os livretos que tinha o passo-a-

passo para desenhos, apesar de que eu nunca 

usei este da forma devida. 

 

 

Os livros que eu li sempre tiveram uma pitada de misticismo, como magia ou 

mitologia grega ou mitologia cristã, pois como minha paixão era a imagem, eu sempre 

preferi ver revistas de quadrinhos ou revistas com muitas imagens e com um conteúdo 

diversificado sobre famosos, o mundo ou de curiosidades. Em especial gostava das 

revistas que vinham com brindes, na maioria das vezes era um boneco como 

miniatura, porém gostava de ler mangás também, até pelas histórias e as imagens se 

comunicarem diretamente entre si e com a escrita, então era mais fácil de fixar minha 

atenção.  Em suma: gostava de histórias centradas em personagens femininas. 

Como tínhamos o privilégio de ir com frequência a bancas de revista e 

livrarias, lembro-me que um dia ganhei um livro da chapeuzinho vermelho e, mesmo 

                                                      
3 https://www.vagalume.com.br/demi-lovato/so-far-so-great-traducao.html - Demetria Devonne Lovato 
(Cantora e atriz norte americana). 
 

Desenho 03 – Memória do livro sobre Beijo. Luan Pedro. 2019 

https://www.vagalume.com.br/demi-lovato/so-far-so-great-traducao.html
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já sabendo a história,  encantei-me, pois quando abria o livro, as casas dos 

personagens da história ficavam em três dimensões e assim podia brincar com os 

personagens da história que estavam ao lado do livro embutido, que eram miniaturas 

em três dimensões também. 

Assistia a muitos desenhos e séries infantis, por isso lembro-me de um dia ter 

ganhado um livro de receitas, histórias e 

artesanato do Sitio do Pica-Pau Amarelo. Esse 

livro assemelhava-se muito a um quadrinho, com 

balões de diálogos e outras coisas mais e nele 

havia até uma receita para fazer bonecos com 

espiga de milho. 

 

 

Creio que na sexta série do ensino fundamental, que hoje é o sétimo ano, eu 

tinha como apoio didático na minha antiga escola um livro sobre a biografia do Van 

Gogh. Era um livro com muitas imagens, pois consistia em suas obras e contava várias 

histórias sobre o mesmo.  Estudávamos e fazíamos atividades sobre esse livro e, 

usando ele como base, fez-me refletir muito sobre a arte. 

Sempre pensei em como ser artista, em ser reconhecido como o mesmo, 

assim, a ideia de um livro “de” artista apareceu-me interessante. O primeiro livro de 

artista que vi e li foram dois livros da artista Sophie Calle4. Seu trabalho expressa sua 

vida em várias formas e âmbitos dentro da arte.  Ao ler um desses livros, eu me 

perguntei: “Todas essas histórias são dela?” Tendo em vista a relação entre realidade 

e ficção que são muito presentes na obra da artista, Fabris, Annateresa (2009) diz: 

 

“O termo narrativa é usado num sentido preciso — como sinônimo de 

exposição de uma série de acontecimentos reais ou imaginários —, uma 

vez que o aspecto central do trabalho de Sophie Calle é a diluição proposital 

das fronteiras entre realidade e ficção. Os textos produzidos por ela 

pertencem à literatura, ou devem ser enquadrados no âmbito de uma 

investigação sociológica? As experiências vividas são de fato artísticas, ou 

devem ser vistas como momentos de uma vida marcada por uma sensação 

de perda e de vazio, que se volta para o outro em busca de um sentido, 

mesmo que provisório? O ritualismo que permeia suas ações, a obediência 

a regras precisas, oriundas de um pacto consigo mesma, não deixam 

dúvidas sobre as intenções da artista. Ela atua numa fresta sutil entre vida 

                                                      
4 Calle, Sophie. M’as tu vue. Paris: Centre Georges Pompidou/Édition Xavier Barral, 2003 
   Calle, Sophie. Histórias reais. Rio de Janeiro: Agir Editora Ltda., 2009 

Desenho 04 – Memória do livro da Chapeuzinho Vermelho. Luan Pedro. 2019 
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e arte, se outorga papéis ou os solicita a outrem, pois necessita de ações 

para poder produzir narrativas, nas quais os limites entre o factual e o 

ficcional são bem tênues. Numa primeira abordagem, suas narrativas 

podem confundir o leitor/espectador, em virtude do tom adotado na escrita 

— objetivo, sem qualquer arroubo literário —, e da presença abundante de 

fotografias, às quais é conferido o papel de garantir a veracidade do relato. 

A falta de cuidado estético na composição da imagem, que caracteriza a 

"maneira" Calle de fotografar, pode ser tomada, a princípio, como um índice 

de veracidade, por remeter à ideia de tomadas furtivas ou feitas no calor da 

hora. [...]” 
 

A arte é tão mutável que a gente não consegue às vezes separar ela de nós 

mesmos, principalmente para quem a estuda ou pratica.  Por ter sido um pouco 

complexado com as minhas produções, pensava muito sobre o que fazer, sobre o que 

escrever ou postar, seja uma foto ou um texto nas redes sociais.  Que limites são 

esses e será que eles existem de fato?  Seidel, Marisa Frohlich (2016) deixa clara 

essa relação entre a vida e arte, nos fazendo entender o quanto estamos ligados a 

ela: 

 

“A arte é uma atividade fundamental ao ser humano, pois quando o homem 

produz, ele interage com o mundo em que vive e consigo mesmo. Ela é 

necessária para que o ser humano se torne capaz de conhecer e assim 

poder mudar algo. É capaz de comover a alma, pois expressa sentimentos. 

Tem a função de estimular o pensamento humano, de fazer pensar sobre o 

mundo em que se está inserido e sobre a própria forma de vida, tudo isso 

porque a arte é um conhecimento, uma expressão humana muito forte, é 

um grito que provém da alma. Através da arte podemos criar e recriar tudo, 

dar um novo sentido a nossa existência, retratar o presente da nossa própria 

maneira, para que este colabore com a história; história na qual cada um se 

faz presente, deixando assim marcada a nossa época, o nosso hoje, a 

nossa contemporaneidade. Artistas contemporâneos trabalham conforme 

sua vontade e necessidade, pois nos dias atuais tudo pode ser considerado 

arte, portanto o que está em jogo é a criatividade de cada um, pois o que 

temos é um leque de formas e materiais para se trabalhar, basta vermos 

com um olhar artístico e com um imenso desejo de criar e inovar. O que 

temos que ter em mente é o objetivo que queremos atingir, pois o que mais 

temos são caminhos a percorrer, e isso varia de acordo com cada artista; e 

o que vale é o pensamento e não a técnica.” 

 

As possibilidades de produzir arte deixam-me ansioso e muito envolto e 

entusiasmado com a palavra experimentação. Creio que em minha criação, também 

enxergo a cartografia como sendo uma metodologia que traz um processo de 

mapeamento do lugar a ser pesquisado com novas possibilidades do uso de imagens 

em seu processo. Sendo assim Romagnoli, Roberta (2009) salienta: 
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“Entendemos que a cartografia pode ser compreendida como método, como 

outra possibilidade de conhecer, não como sinônimo de disciplina 

intelectual, de defesa da racionalidade ou de rigor sistemático para se dizer 

o que é ou não ciência, como propaga o paradigma moderno. Cabe salientar 

que, não raro, a ideia de método é atrelada à de metodologia que, por sua 

vez, trata do formalismo e das prescrições para se alcançar a cientificidade, 

explicitando os procedimentos que já estariam consolidados dentro da 

ciência. Dessa maneira, a metodologia corresponde aos instrumentos para 

se fazer ciência, centrando-se no “como” fazer ciência, traduzindo o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade.” 

 

Tendo em vista a possibilidade de criação e a necessidade por imagens, vejo 

que a cartografia agrega bastante com a ideia de livro, a ideia de mapeamento de si, 

afetivo. O livro de artista aqui funcionaria como o registro deste mapeamento afetivo, 

de palavras, imagens e impressões, como fala Inês Leonor Costa Almeida (2012):  

 
“Podemos confirmar um vasto leque de possibilidades que abarcam o Livro 

de Artista, tanto ao nível dos conteúdos como na tónica formal. Um livro de 

artista é um contentor de ideias que permite desenvolver competências de 

criatividade, de imaginação e de reflexão, enquanto potência a 

autorreflexão, realçando neste seguimento temático autobiográfico.” 

 

Assim me vejo adentrando as possibilidades de reflexão e de pensamentos 

sobre o Eu de outrora e o Eu de agora, como estamos sempre em processos de 

mudanças e somos seres adaptáveis.  Vejo também, neste construir de imagens, 

novas formas de pensar o que sou e fui e também realizar uma autocrítica entendendo 

as nuances que o meu ser carrega com isso. 

Em uma viagem para o Encontro Nacional dos Estudantes de Artes vi uma 

exposição com vários livros de artista que lembrava muito o formato de um zine, com 

colagens, desenhos e mensagens. Senti muita vontade de produzir algo nesta 

vertente e assim o fiz depois de pesquisar e explorar ideais do mesmo tema. 
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Vi também um compilado de obras de dois artistas brasileiros, que eram 

biografias dos mesmos, mostrando suas vertentes. Ambos trabalhavam com objetos 

artísticos, roupas e pinturas, Leonilson5 e Bispo do Rosário6, ambos os artistas já são 

falecidos e continuam circulando através da arte. 

E por último, mas não menos importante, vi o 

livro: Zaralha – Abri minha pasta7, lançado em 

2015 da cantora e artista Leticia Novaes, 

que é inspirado em uma pasta, como diz 

o nome do mesmo. Visualmente, 

lembra aspectos artesanais e intimista, 

impresso com imagens, desenhos, 

fotografias e poemas. 

 

 

Pensando nesse compilado de referências e gêneros de livros, pensei em 

fazer o livro de artista usando desenhos, fotografias, vídeos, colagens, poemas, 

elementos, receitas, músicas e claro, histórias, muitas histórias de a toda trajetória 

que me fez chegar até aqui, me fez sentir, me fez ser o que eu sou e o que eu vou 

ser. 

Tenho meus problemas com a escrita, a vejo como uma forma excludente, pois 

se a pessoa não tem o conhecimento daquela língua, só consegue entender com a 

ajuda de outros suportes, sem falar que muitas vezes sinto que a escrita deixa de lado 

a linguagem oral, mas tenho ciência que a imagem também não deixa de ser um 

privilegio, pois só quem a vê consegue se conectar a ela, assim eu preferia assistir e 

ver imagens e vídeos a ler.  

Meus problemas em ver a escrita como uma coisa nem sempre positiva me fez 

ter um estranhamento com a metodologia do livro, tendo em vista que muitas pessoas 

veem neles objetos poderosos.  Comecei a vê-los como limitantes e limitados, mesmo 

sendo a expressão de uma ideia, vejo que é uma ideia fechada.  Com isso, neste 

trabalho, quero também transparecer novas possibilidades de criações, podendo 

                                                      
5 Leonilson: Truth, Fiction, ações mediadoras CCBB Educativo, com apoio do Ministério da Cultura e Banco do 
Brasil. 2015. 
6 Bispo para Educação produzido em parceria entre Museu Bispo do Rosário, Rio Saúde, Sesc e Associação 
Cultural Bispo do Rosário. 
7 Novas, Leticia. Zaralha  – Abri minha pasta. Editora GUARDA-CHUVA, Brasil. 

Desenho 05 – Representação Bispo do Rosário. Luan Pedro. 2019 
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também haver intervenções das pessoas que estiverem relacionando-se com o 

mesmo. 

Tendo em vista as possibilidades de um apanhado de ideias e imagens, pensar 

em livro de artista é pensar em algo fora do convencional como diz Silveira, Paulo 

(2002): “Interessa-nos, aqui, o livro de artista, mesmo, livro ou “quaselivro” concebido 

pelo artista para ser uma obra de arte inserida no circuito da mídia, e por si só 

transgressivo ao mundo da arte por inseminá-la com conceitos da comunicação, antes 

tidos como vulgarizantes.”. 

Eu vejo meu corpo muito aprisionado socialmente pelas minhas características 

físicas e biológicas e, em especial, por não se adequar a um padrão que há muito 

tempo eu me permiti estar por causa de traumas que eu sofri no passado. Meu corpo 

negro, gay, gordo sofre por ser diferente do padrão dominante, padrão este: branco, 

cisgênero, heteronormativo, heterossexual, magro e rico. Como Natália, Lívia (2018) 

relata acerca do seu corpo e muitos outros: 

 

“Um dos gestos mais importantes é compreender, que numa sociedade 

como a nossa, que tem suas raízes mais poderosas fincadas no racismo e 

no sexismo como heranças de um cruel sistema colonial, o processo de 

descolonização da mente passa por um trabalho de desadoecer. Nossa 

subjetividade, dentro deste contexto, foi forjada para a doença e 

vulnerabilidade. Nosso lugar, no mais das vezes emanado de um espaço 

de pobreza, miserabilidade e subserviência, nos conduz, quase que 

naturalmente, ao lugar do negro patologizado pelos seus sofrimentos. 

Medicamo-nos contra dores terrivelmente palpáveis, mas invisíveis, e a 

analgesia psicanalítica não nos abriga, posto que ela não se formou para 

entender o contexto de sofrimento que as diferenças racial e de gênero pode 

provocar na formação da psique humana.” 

 

Quando eu penso sobre o eu de agora, penso na autonomia que eu devo ter 

para assim ter a liberdade de ser e criar o que eu sinto dentro de mim, pois muitas 

vezes me sentir preso dentro de casa.  Por muitas vezes ter que me adequar aos 

gostos dos meus pais, que às vezes não conseguem entender a minha 

particularidade, violentei-me ao tentar chegar nesta adequação e agradar aos outros 

e não mim mesmo. 

Com isso eu vejo a necessidade de expressar coisas acerca de mim e do corpo 

que eu possuo, das prisões que me prendem figurativamente e das reflexões que as 

pessoas podem ter a partir disso, das novas construções, dos novos pensamentos e 

em especial das novas possibilidades que a pessoas podem ter. 
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Pensando a fundo sobre tudo isso e me atentando a tudo, eu vejo que o livro é 

algo que exclui também, afinal nem todo mundo tem o hábito de ler e principalmente, 

nem todo mundo sabe ler ou pode ler, pensei nessa monografia como algo que possa 

incluir todas essas pessoas. 

Segunda proposta do Livro:  

Customização de roupas:  

Fazer um carimbo a partir de qualquer objeto, podendo também fazer o uso 

de cola quente para fazer um maior relevo e de papel e.v.a para que forme 

imagens mais nítidas. 

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 

 

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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4. CULINÁRIA  

Como moro em uma ilha, temos muita facilidade e vínculo com a água trazendo 

outras influências, como na culinária. O Amapá, como era território do estado do Pará, 

ainda carrega consigo vários aspectos culturais do mesmo e, assim, é fácil perceber 

que temos muitas influências marajoaras. Pensando sobre essa culinária, temos 

referências de outros estados presente na região, especialmente 

nordestinas, pela grande migração em busca de trabalho. 

Sendo meu avô materno da cidade de Natal, minha 

família materna sempre comemora festas 

juninas e, especialmente, por eu ter nascido um dia antes 

do dia de São Pedro, desde a infância tinha a comemoração 

dos meus aniversários pautados no mesmo tema. O que durante a infância 

me deixava triste por eu querer muito ter aniversários decorados de desenhos 

animados que eu gostava, até que por volta de 19 anos eu deixei essas coisas de 

lado. Como vivo em um clima tropical assim como também temos frutas em 

abundância, como cupuaçu, manga, jambo e açaí, soube que o cupuaçu na 

parte sudeste e sul do pais assim como açaí faz muito sucesso.   

No mês de junho, em que se comemora a quadra 

junina por toda cidade, há recorrentes festas 

todos os anos, como batalha de quadrilhas e festejos 

escolares. Temos pratos considerados típicos 

como: Maniçoba; vatapá; tacacá; mingau de milho; 

caruru; bolo de macaxeira; bolo podre (ou bolo de tapioca); 

risoto de frango; dentre outras comidas. Só em falar das 

comidas ditas “típicas” vemos a presença do multiculturalismo 

na região, mas, além disso, a presença do líquido muito presente. A 

maioria dessas comidas têm presença e textura aquosa, assim 

como o feijão que na minha cidade é considerado a feijoada da parte 

sul e sudeste do país, mas temos diferenças como o risoto, que aqui na minha cidade 

é uma mistura de salgado com doce e é seco, diferente também das outras partes do 

país. Aqui também temos a presença da mandioca que é 
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Imagem 04 – Memorial: Interesse em cozinhar. Luan Pedro. 2019 
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 essencial para o preparo da maniçoba, tacacá e da farinha. A mandioca que também 

é conhecida como aipim, é uma raiz que pode ser usada de várias formas, sendo 

usadas a raiz e até mesmo a folha, podendo fazer mingau, gomas e tendo outras 

formas de uso.  

A culinária é muito presente na minha vida. Mamãe me conta que quando eu 

era pequeno, eu tinha que ficar dentro da pia enquanto ela cozinhava, senão eu 

chorava. Era muito apegado a ela, minhas avós, 

paterna e materna, cozinhavam bastante, 

nunca conheci minha avó materna, sempre tive 

vontade, talvez por causa desses desejos eu 

criei memórias dela por conta de 

histórias que minha mãe contava sobre ela e meu 

avô. Minha avó paterna já teve restaurante na Icomi8, época que a extração de 

minérios rendeu muito dinheiro em Serra do Navio. Ela gosta tanto de cozinhar que 

até hoje, mesmo com dores e problemas de articulações, vez ou outra cozinha 

escondido das minhas tias. Mamãe cozinhava muito, afinal tinha 

que alimentar 4 crianças, meu pai e minha outra mãe. 

Quando mamãe saiu de casa, minha mãe teve que dividir quem 

cozinha com meus irmão e teve que voltar a cozinhar. 

Minha mãe teve 13 irmãos e, como ela era uma das mais 

velhas, teve que ajudar a criar grande partes deles e alguns 

sobrinhos, mas nunca gostou da comida dela. Eu me sinto muito parecido com ela 

nesse ponto. Minha mãe cozinhou por um tempo, meus dois irmãos mais 

velhos saíram de casa, então meu irmão começou a cozinhar e 

quando ele saiu de casa eu comecei a cozinhar, mas eu já me 

aventurava em fazer doces, porém não gosto de 

cozinhar coisas parecidas todos os dias, então eu me 

aventurava nas comidas e aprendi a fazer várias receitas, 

algumas observando pessoas fazendo e outras através de 

receitas em revistas ou em vídeos na internet, tanto que passei esses anos da  

                                                      
8 Icomi foi uma empresa que explorou por muito tempo o minério de manganês no município de Serra do Navio 
- AP, trouxe benefícios, mas deixou resquícios de poluição. 
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Imagem 05 – Páginas do Livro de Artista: Digerir. Luan Pedro. 2019 
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graduação fazendo várias comidas nas comemorações da minha turma ou para 

vender e arrecadarmos dinheiros para viagens ou para mim. 

Através do gosto pela comida e culinária, além de remédios para engordar e 

problemas de ansiedade, engordei. Ser gordo é as roupas encolherem do nada, é ir 

em qualquer local, mas a Praça de alimentação quase sempre ser a mais interessante. 

Ser gordo é nem sempre a roupa ficar legal em ti, às vezes o tamanho diminuir e 

aumentar do nada, outras nem encontrar uma roupa que tu goste. É ter que engolir 

comentários quando tu engorda e ainda comentários quando tu emagrece, elogiando 

claro o teu “desempenho”. Esses que costumam 

incentivar o gosto pela magreza e te achar bonito só 

por quê tu está um pouco mais magro. 

A comida também é privilégio. Meu 

pai fala vez ou outra a frase: Comer muito 

valentia, comer pouco todo dia. Essa frase me faz 

perceber várias coisas, me faz ter vários 

pensamentos sobre a 

obesidade e sobre a miséria, sobre a necessidade que 

algumas pessoas passam e sobre a dor que deve ser passar fome e não 

ter o que dizer. Sou privilegiado por comer tudo que eu desejo, mas a 

minha relação com a comida também me faz pensar sobre desperdício. 

Odeio desperdiçar comida, então tento ao máximo 

reaproveitar as coisas, inventando ou fazendo 

receitas para evitar o máximo 

o desperdício. 

A comida muitas 

vezes está associada 

também a união e afetividade, dizem que ela é uma 

das primeiras  
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Desenho 13 – Tigela de Açaí e o fruto. Luan Pedro. 2019 
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gia. A comida além de nos alimentar, ela nos une muitas vezes. Sentar-se à mesa 

Imagem 06 – Páginas do Livro de Artista: Digerir. Luan Pedro. 2019 
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com outras pessoas que gostamos é uma experiência afetiva muito gratificante, além 

de quê é ótimo quando somos elogiados por algo que fizemos, a autoestima 

aumenta e o coração aquece. 

  

Terceira proposta do Livro:  

Compartilhar receitas: 

Escrever, fazer, mostrar algumas receitas que você conhece e gosta e assim 

fazer uma circulação de receitas culinárias, gostos, cheiros e sabores...  

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 

 

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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Imagem 07 – Memorial: Pergunta sobre culinária. Luan Pedro. 2019     
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5. ESCRITA DE SI 

 
“Se não fossem as minhas malas cheias de memórias, ou aquela história 
que faz mais de um ano, não fossem os danos, não seria eu. Se não fossem 
as minhas tias com todos os mimos, ou se eu menino fosse mais amado, 
se não desse errado, não seria eu” Capitão Gancho – Clarice Falcão9. 

 
Apesar de não ler muito ou com frequência, costume de mal estudar a matéria 

de Português na escola, pois eu tinha facilidade sobre a mesma por saber que muito 

se dá através de interpretação. Apesar de errar às vezes, como todo mundo, eu hoje 

sinto um pouco a dificuldade de escrever, com deslizes muitas vezes corriqueiros, 

tento melhorar a minha escrita, e fico muito descontrolado quando eu vejo meus erros 

gramaticais. Sempre escrevi textos ao qual não sei muito bem como classificar, no 

começo eram músicas, depois viraram poemas, hoje não sei nomear. Sempre foi fácil 

escrever para mim, sempre foi fácil me expressar, isso quando conseguia vencer a 

preguiça. 

Foucault é um dos mais importantes estudiosos da área, começou a estudar a 

escrita de si a partir dos textos da igreja cristã, dos estudos filosóficos, por meio de 

correspondência e de hypomnemata, que eram caderno de notas, às vezes 

profissionais que serviam como agenda para de seus autores. Com base nas 

escrituras cristãs Foucault, Michel (1992) escreve: 

 

“A escrita de si mesmo aparece aqui claramente na sua relação de 

complementaridade com a anacorese: atenua os perigos da solidão; dá o 

que se viu ou pensou a um olhar possível; o facto de se obrigar a escrever 

desempenha o papel de um companheiro, ao suscitar o respeito humano e 

a vergonha; podemos, pois propor uma primeira analogia: aquilo que os 

outros são para o asceta numa comunidade, sê-lo-á o caderno de notas 

para o solitário. Mas, simultaneamente, uma segunda analogia se coloca, 

referente à prática da ascese como trabalho não apenas sobre os actos 

mas, mais precisamente, sobre o pensamento: o constrangimento que a 

presença alheia exerce sobre a ordem da conduta, exercê-lo-á a escrita na 

ordem dos movimentos internos da alma; neste sentido, ela tem um papel 

muito próximo do da confissão ao director, do qual Cassiano dirá, na linha 

da espiritualidade avagriana, que deve revelar, sem excepção, todos os 

movimentos da alma (omnes cogitationes). Por fim, a escrita dos 

movimentos interiores surge também, segundo o texto de Atanásio, como 

uma arma do combate espiritual: uma vez que o demónio é um poder que 

engana e que faz com que nos enganemos sobre nós mesmos (uma boa 

metade da Vita Antonii é inteiramente consagrada a tais manhas), a escrita 

constitui uma prova e como que uma pedra de toque: ao trazer à luz os 

                                                      
9 https://www.letras.mus.br/clarice-falcao/capitao-gancho/ - Clarice Franco de Abreu (Cantora e compositora, 
Brasileira indicada ao Grammy Latino). 

https://www.letras.mus.br/clarice-falcao/capitao-gancho/
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movimentos do pensamento, dissipa a sombra interior onde se tecem as 

tramas do inimigo.” 

 

Desde que descobri a escrita em primeira pessoa em trabalho cientifico quis 

fazer o uso desta metodologia, assim como um relato pessoal, diário, diário de bordo 

e um memorial. Vejo este trabalho como muitas coisas, porém sem ter muito uma 

ordem cronológica/linear rígida, por tratar-se de uma experimentação.  Malatian, 

Teresa (2012) diz acerca das vertentes que fazem o uso da história de si: 

 

“Os escritos autobiográficos abrangem diversas modalidades, também 

conhecidas como escritas de si, cuja principal característica é o uso da 

primeira pessoa, do singular ou plural, no discurso, em que o indivíduo 

assume uma posição reflexiva em relação à sua história e ao mundo onde se 

movimenta. Diários, biografias, autobiografias, cartas e relatos de histórias de 

vida alcançaram na contemporaneidade o estatuto de objeto de estudo na 

Historiografia e constituem meio privilegiado de acesso a atitudes e 

representações do sujeito, o qual decorre de um movimento de valorização 

das memórias individuais.” 

 

Adentrando minha memória com escritas, vem-me lembranças sobre as 

redações que fiz, que dificilmente tinham um rascunho tamanha a preguiça com que 

eu as escrevia. Lembro que escrevi poucas vezes com rascunho e elas foram para o 

Enem, que fiz duas vezes, em 2012 e 2014.  Se bem me lembro, foram a terceira e 

segunda vez ao qual fiz rascunho e, no segundo Enem que fiz, já estava fazendo um 

método que faço até hoje: separar informações especificas e posteriormente criar o 

argumento nesta ordem. 

Apesar de gostar de escrever, durante a graduação nem sempre me senti 

motivado para fazer uma escrita que me parecesse importante; nunca senti interesse 

em escrever algo que me agradasse ou algo para agradar os professores. Mesmo os 

que eu mais me sentia motivado a dar meu melhor. E, por não saber lidar muito bem 

com muitas coisas ao mesmo tempo, tendo que escolher entre a vida acadêmica e 

social, eu sempre senti a necessidade de viver as duas vidas, então eu não me sentia 

com vontade e nem com tempo para tentar dar o meu melhor na escrita. 

Escrever um diário sempre pareceu algo muito bom, mas me perguntava muito 

o porquê de fazer um diário. Para quem? Para mim? Sempre tive vontade de fazer um 

blog também, com meus textos e imagens, mas nunca tive paciência para por em 

prática, então desisti da ideia de escrever um blog e o diário também. Sempre fui uma 

pessoa que fala muito, e sobre qualquer assunto, sempre senti-me privilegiado por 
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isso inclusive, mas às vezes sinto-me um pouco mal, pois percebo que quase só falo 

sobre mim em um diálogo. 

Tenho algumas reflexões acerca desse dito popular, que perseguiu-me e 

persegue desde a infância até hoje: 

“Quem fala muito se perde...”. 

  Sinto-me perdido de vez em quando, até mesmo esquecendo de coisas na qual 

normalmente não conseguiria esquecer. Tenho uma memória relativamente boa, 

fazendo com que eu tenha memória de alguns acontecimentos específicos da 

infância, memórias de 4 anos, 5 anos e também lembro bastante dos 7 anos e outras 

idades se eu me concentrar. 

A não ser quando eu me misturo com álcool, na maioria das vezes eu viro um 

corpo-morto, dormindo ou perco-me no esquecimento. Como o mito de Rio Lete, o rio 

do esquecimento, se uma gota do rio tocar em alguém, ela 

se esquece de tudo. O Rio Lete, como um bom 

rio do esquecimento na mitologia, não se 

sabe exatamente sua localização: ou fica no 

Campos Elísios ou no campo dos Asfódelos,  sendo que 

ambos ficam no Mundo Inferior e dizem que ele serve para 

purificar a alma que ali ficam. Como Guimarães, Mayara 

Ribeiro (2009) cita: 

 

“É Mynemosyne que guia o poeta para um mundo onde não cabe o 

esquecimento. Os acordes aquáticos e as dissonâncias que geram a 

"imagem tremulante daquelas fendas tênues que na vida, na minha e na 

dos outros, ou havia ou faltavam" fazem vir à imaginação criativa o mundo 

submerso da poesia. Dar forma à imagem das fendas que existem ou faltam 

no ser humano é não deixar que estas mesmas fendas caíam no 

esquecimento. As águas, que podem ser as do rio Lete, o rio do 

esquecimento para os gregos, que ao mesmo tempo vela e desvela, abre 

seus ouvidos para "ouvir os sinos, os cânticos, o eco das abóbadas, e ver 

as altas torres sobre que as ondas glaucas se espumavam tranquilas", isto 

é, iniciam-no para sempre no descaminho da poesia.” 

 

Acho um pouco egocêntrico a fala sobre si, principalmente quando não se deixa 

espaço para o outro, então sinto-me meio mal em alguns momentos por isso, mas 

vendo por outro lado, as pessoas podem se encaixar no que estou  escrevendo e no 

que   sou, então nem sempre parece egocêntrico. Às vezes parece-me uma conversa, 
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que pode também fazer as pessoas se guiarem ou entenderem melhor as suas 

experiências. 

E quando doamos nosso espaço, nossos pensamentos, nossas vivências e 

experiências para as pessoas, nem que seja só para elas leem, estamos de certa 

forma compartilhando nosso mundo e assim, estamos fazendo mais que só nos 

mostrarmos ali. Estamos dando a oportunidade dela se identificar, reconhecer e de 

certa forma nos entender e assim estamos trocando laços. 

Muitas vezes me vi pensando sobre as pessoas que não detém o habito de ler 

e escrever, pois sinto que as mesmas são bastante segregadas do mundo 

academicista ao qual pertenço e me faz pensar ainda sobre as pessoas que nem 

mesmo sabem ler ou escrever. Como que a academia entra ou o quê ela afeta 

diretamente nos espaços de alguém sem esses conhecimentos, e como os 

conhecimentos científicos são percebidos pelas mesmas.  

Pensando sobre nossa construção pessoal, a primeira forma que nós nos 

comunicamos com o outro quando bebês é através do choro. 

Choramos quando sentimos ou precisamos de algo 

posteriormente aprendemos a usar a linguagem 

corporal para que haja uma melhor comunicação e depois 

somos ensinados a falar e dificilmente paramos de 

falar após isso. 

Entendo também que os corpos são moldados 

a serem de determinadas formas, ou seja, nós ocupamos lugares sociais 

diferentes, com isso devemos nos moldar não só para melhorar a nossa relação com 

o outro/mundo, mas também consigo. Assim entendemos que as pessoas têm suas 

especificidades e diferenças, fazendo com que elas tenham vivências diferentes, 

processos e memórias diferentes, como diz Dayrell, Juarez (2003): 

 
“A possibilidade de o ser humano se constituir como tal depende tanto do 

seu desenvolvimento biológico, em especial do sistema nervoso, quanto da 

qualidade das trocas que se dão entre os homens no meio no qual se insere. 

O homem se constitui como ser biológico, social e cultural, dimensões 

totalmente interligadas, que se desenvolvem com base nas relações que 

estabelece com o outro, no meio social concreto em que se insere.” 

 

Percebo isso muito, como quando as pessoas me leem como um homem 

afeminado e negro, mas na hierarquia social eurocêntrica a tipologia que têm mais 
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valor é o homem masculino branco. Assim, estou abaixo dessa pirâmide que privilegia 

uns e exclui outros, mas em um lugar ideal, essa segregação nem deveriam existir. 

Para nos lembrar deste fator temos Carneiro, Anni de Novais e Ferreira, Silvia Lúcia 

(2014): 

 
“Os corpos desejados hoje são principalmente aqueles que ocupam pouco 

espaço; são magros, depilados, cuidados por esteticistas, sem marcas ou 

rugas. O envelhecimento, a gordura [e a negritude] podem ser considerados 

os maiores inimigos na busca pelo corpo belo. A questão é que, para a 

mulher, as regras são mais evidentes, tornando as exigências e 

autoexigências maiores. Além de ser marcado involuntariamente pela 

cultura, o corpo é também modelado de acordo com procedimentos 

voluntários ou de autoprodução, constituindo a corporificação da 

subjetividade. São procedimentos ou técnicas de autoprodução e 

representação que incluem determinada forma de vestir-se, calçar, andar, 

falar, eliminar ou não os pelos do corpo, pintar as unhas ou os cabelos, 

dentre outras inúmeras possíveis inscrições. Para ser homem ou mulher, 

segundo os padrões da cultura que se está imerso, fazem-se necessários 

rituais, muitas vezes diários, para legitimar a identidade de gênero, 

determinado pelos modelos estéticos vigentes que variam de acordo com a 

temporalidade e espacialidade. Vale ressaltar que a estética, ou ainda, o 

cuidado e a ideia de embelezamento não vêm apenas dos europeus, 

produções como a maquiagem e a pintura são práticas antigas de povos 

africanos e têm grande importância por fazerem parte da identidade negra, 

da ancestralidade.” 

 

Sempre tive espaço em casa para argumentar e me posicionar sobre diversos 

assuntos, até porque convivia bastante com adolescentes e adultos, trazendo com 

isso a percepção da importância do diálogo e fazendo até com que eu tenha 

problemas com isso, pelas pessoas às vezes não serem capazes de lidar com as 

coisas que tenho a dizer. 

Como a pessoa observadora que sou, sempre busco analisar, construir e 

desconstruir tudo o que está em mim. Assim, a autoanálise fez-me desprender 

bastante de padrões que não quero seguir e, assim, chegar um pouco próximo ao 

futuro ser humano em que pretendo me transformar, fazendo assim não ter medo de 

errar, mas sim ter medo de não absorver e de não conseguir melhorar. 
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6. ARTE 

Pensando nessas tantas referências, acho que seria difícil se encontrar o eu, 

algo que me identifique, e dentro da graduação eu tive muitos momentos que eu me 

procurei e comecei a me encontrar e me conhecer. Comecei a ver o Luan que existe 

dentro de mim, os meus traumas, ou as minhas angústias, tudo e mais um pouco. A 

arte me ajudou, sempre me ajudou a me expressar e a me criticar, sempre esteve em 

mim, porém eu não sabia se podia me declarar artista, afinal até hoje eu não sei se 

posso. Desde a infância eu lembro que quando brincava com bonecos, eu inventava 

histórias, fazia como uma peça, até que um dia virou um filme, que deve existir em 

algum lugar, eu não lembro. Desde quando comecei a desenhar, pois parece que eu 

já nasci desenhando e meus pais sempre me apoiaram, lembro que na 2ª série eu 

comecei a usar massinha para fazer personagens, desenhava também 

bonecas de papel e roupas delas, inclusive fiz quase uma coleção de 

bonecas das meninas superpoderosas, essas que eu 

assistia muito, lembro me que eu passava as aulas 

desenhando roupas e criando historinhas que eu 

lembro até hoje. Fiz, acho que lá pela 4ª a 6ª série, 

umas oficinas de teatro na minha escola e depois na 

Escola Candido do Portinari, eu fiquei entre os 3 

melhores alunos, então tinha que ficar na 

turma dos mais velhos, porém não me 

adaptei. Então no 1º ano fiz oficinas de 

desenho de mangás e de teatro outra 

vez e conheci outro professor que me incentivou, 

porque eu não participava de grupos de teatros com 

apresentações anuais que haviam na cidade. No 2º ano eu pintei 2 quadros: um ficou 

na escola e um em casa e está até hoje aqui na sala. Já no 3º ano, lembro de ter feito 

um desenho de grande impacto para uma avaliação. Então comecei a faculdade no 

curso de design. Eu não sabia o que estava fazendo da minha vida, na verdade nunca 

esperei muito da minha vida e nem de mim, então ouvi dizer muito que eu me daria 

bem em design, mas queria mais  
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Imagem 08 – Memorial: Casa de Artes. Luan Pedro. 2019                                
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jornalismo ou psicologia, mas como eu não passei em jornalismo (era o que eu 

pensava na época), decidi fazer design. Passei um ano fazendo design, lá aprendi a 

usar o Corel e decidi que aquilo não era para mim e então decidi que queria largar. 

Então em 2014 eu passei o ano fazendo cursinho e fiz um outro curso na Escola 

Candido do Portinari de desenho e me inscrevi em 2015 para o curso técnico de 

desenho, mas abandonei devido a distância e ter passado em Artes Visuais - 

Licenciatura na Universidade Federal do Amapá (Unifap). 

O gosto pelo desenho se deu muito forte a partir de filmes e desenhos animados 

que assistia na infância, atrelado a isso o gosto por cinema e por música, pois 

tínhamos fitas de vídeo vhs de filmes infantis e com cortes de 

cenas com musicais. Sempre 

gostei de assistir filmes, 

dentre os filmes que eu 

mais assisti está A 

Pequena 

Sereia 2 que, 

diferente da 

Mãe, Ariel, 

conta a 

história de 

Melody, a 

humana que queria ser sereia. 

Com o surgimento do dvd e das locadoras ficava bem mais fácil 

de assistir outros tipos de filmes e desenhos. Em um dia indo a banca de revistas, 

coisas costumeiras de nossa família, encontrei Procurando Nemo e me apaixonei pela 

sua história. Cresci tendo bonecos de super-heróis japoneses de mangá e anime, em 

especial do Cavaleiros do Zodíaco. Já tive um boneco do Hyoga, do Cavaleiro de 

Câncer, Aquário e Sagitário. Sempre gostei de bonecas também, era apaixonado 

pelas bonecas de minha prima da Sailor Moon, inclusive tive 2 bonecas, mas se 

perderam com o tempo.  

Voltando ao mundo da Sétima Arte, mesmo na infância, tinha bastante apego 

por imagens, então muitas vezes pouco lia, fazendo assim com quê eu  
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Imagem 09 – Memorial; Olhares diversos. Luan Pedro. 2019                            
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me fixasse em revistas com muitas imagens e que vinham bonecos. Eu não tinha 

muito conhecimento sobre filmes, então eu só absorvia os filmes dos meus irmãos e, 

dentro destes, tinham muitos filmes indicados ao Oscar ou filmes bem recebidos pela 

crítica. Lembro que assistíamos todos no mesmo quarto, pois dormíamos todos juntos, 

O Segredo de Brokeback Mountain, Sinais, Moça do Brinco de Perola, O Sexto 

Sentido, A Casa do Lago, 12 Macacos, Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2, Elektra, A 

Dama na Água, dentre outros filmes. Assistia muito os que passavam pela televisão 

aberta, sendo assim não posso deixar de falar sobre os filmes de adaptações de livros 

e desenhos, que gosto bastante, apesar de nem sempre ter lido os livros ou hqs. Como 

visto que citei Elektra, gosto muito de filmes de super-hérois, como X-men, e de filmes 

de magia, como Nárnia, A História Sem Fim e a Saga do Harry Potter. Meus filmes 

preferidos até hoje são: A Dama na Água; Melancholia (mesmo repudiando o diretor 

deste), O Conto da Princesa Kaguya; O Túmulo dos Vagalumes; Colorful e About 

Time. 

Nos relacionamos com arte a todo instante, mesmo que não percebamos, 

quando vestimos uma roupa, estamos passando uma estética, quando pintamos o 

cabelo ou usamos maquiagem estamos nos alterando para nos trazer experiências e 

melhorar nossa autoestima, mas não só de visual vive a arte. O sentir, o expressar, o 

experimentar e o fazer artístico também nos afetam; quando ouvimos uma música e 

nos sentimos tristes, quando escrevemos um texto relatando nossos 

sentimentos, estamos expressando o que sentimos e 

experimentando novas sensações. A arte além de nos 

relaxar, ela nos modifica, nos critica, nos faz refletir a nossa 

existência e perceber o que nos limita ou 

incomoda. 
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Imagem 10 – Memorial: Fazer um desenho. Luan Pedro. 2019                         
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7. A/R/TOGRAFIA 

“Cata cantos vindos do Rio, Canta contos por aí” O Batom Que Não Viu – 

Patrícia Bastos10. 

 

Pensando em Pesquisa Baseada em Artes (PBA) e Pesquisa Educativa 

Baseada em Artes (PEBA) temos várias formas de fazer experimentações e usar 

imagens para tanto complementar nossos trabalhos, quanto para integrar nele as 

imagens que são as produções das experiências visuais que tivemos ao longo do 

processo., A partir disso, temos a citação de Oliveira, Marilda e Charreu, Leonardo 

(2016): 

 
Indo um pouco mais a fundo na questão da definição da constelação de 

acrônimos que povoam o nosso estudo, acreditamos existirem, contudo, 

certas características sutis e certas nuances identitárias que fazem com que 

uma pesquisa educacional baseada nas artes (PEBA=ABER) não tenha 

exatamente os mesmos objetivos, nem produza os mesmos resultados, da 

pesquisa baseada nas artes (PBA=ABR). Por isso, importa esclarecer um 

pouco os acrônimos, mesmo que, paradoxalmente, não nos tenhamos 

deslocado conceitualmente o suficiente para podermos afirmar 

peremptoriamente quando pisamos “uma” ou “outra” pesquisa. A pesquisa 

“educacional” baseada nas artes terá, naturalmente, preocupações que 

pertencem ao território educativo, aos seus atores e produtos, enquanto a 

pesquisa (simplesmente) baseada nas artes poderá ter como foco outros 

campos e outras disciplinas do conhecimento que não concretamente a 

educação. 

 

Sempre imaginei que meu trabalho deveria ter muitas imagens, e para além, vi-

me pensando em fazer um trabalho todo com meus próprios desenhos, trazendo 

assim um pouco mais de sensibilidade e “a forma que 

eu vejo o mundo”, agregando a ele, além dos meus 

sentimentos, minhas histórias e experiências pessoais. 

Todas as vezes em que via uma monografia de 

graduação ou uma dissertação de mestrado com 

a/r/tografia, sentia que era aquilo que queria, deslocando-me 

pelo menos um pouco do padrão que é estabelecido pela 

ABNT, ao trabalhar com imagens e sobre imagens. Por serem tão presentes em minha 

vida, fazer o uso delas como metodologia cientifica, sempre pareceu-me uma coisa 

                                                      
10 https://www.musixmatch.com/pt-br/letras/Patricia-Bastos/O-Batom-Que-N%C3%A3o-Viu – Patricia 
Christiane Bastos (Cantora e compositora, Brasileira e Amapaense). 
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muito interessante e relevante. Como diz Carvalho, Carla e Immianovisky, Charles 

(2017): 

“Essa perspectiva tem se desenvolvido principalmente por meio da 

A/r/tografia, um dos métodos da PEBA já sistematizados, que incorpora 

especificamente os procedimentos e as atividades artísticas – fazer artístico 

– no processo de investigação. Ao contextualizar a PEBA e a A/r/tografia, 

apresentar os aspectos epistemológicometodológicos pelos quais se 

fundamentam e as implicações destas para a pesquisa em educação, 

objetivamos fornecer subsídio teórico sobre essa perspectiva e sua 

contribuição e aplicação na pesquisa educacional. E, quiçá, instigar a 

aproximação de outros pesquisadores do campo educacional interessados 

em delineamentos metodológicos menos rígidos, que permita atender 

contextos específicos de pesquisa em Educação.”. 

 

Carvalho, Carla e Immianovisky, Charles (2017) voltam a evidenciar que a 

a/r/tografia é uma forma mais prática/artística para se fazer uma produção cientifica e 

que pode trazer novos sentidos e significados para quem for ler, pelas novas fórmulas 

que se propõe a dialogar: 

 
“Essa hibridização ou mestiçagem de papéis temporais – artista, 

pesquisador e professor – é que provoca a produção de um “outro” tipo de 

conhecimento e permite vincular a A/r/tografia à Pesquisa Educacional 

Baseada em Arte. É por considerar a transitoriedade entre a prática de 

artistas, professores e investigadores que a A/r/tografia se constitui em uma 

metodologia para a pesquisa em Educação, pois esses papéis provisórios 

vividos por este sujeito (professor-educador-investigador) permitem-no 

transitar de um a outro na busca de entendimentos do processo e dos 

produtos derivados dessa prática de investigação. Em uma perspectiva 

a/r/tográfica, teoria e prática não geram uma relação dicotômica, mas de 

encontro e de aproximações.”. 

 

Com esse trânsito e fluidez são possíveis muitas formas, objetos e 

inventividades para o 

artista/pesquisador/professor. Com a inovação visual 

pode-se trazer novas dicotomias de ensino e feitura 

para com este trabalho, mas tendo em mente que 

ainda se trata de um trabalho científico e que 

precisa de todos os trejeitos que uma monografia 

deve conter, como afirmam Carvalho, Carla e Immianovisky, 

Charles (2017): 

 
“Entretanto, vale uma ressalva quanto à interpretação do emprego dessa 

metodologia para a pesquisa. Estudiosos advertem pesquisadores que se 

interessam em utilizar a PEBA e, assim, a A/r/tografia como metodologias 

D
es

e
n

h
o

 2
0

 –
 P

ro
d

u
zi

n
d

o
 im

ag
en

s.
 L

u
an

 P
ed

ro
. 2

0
1

9
 



46 
 

 
 

em suas pesquisas que o rigor e as exigências às quais a produção de 

conhecimento científico está vinculada – como é o caso da pesquisa – não 

são excluídos por essas metodologias. Desse modo, não é por se tratar de 

um trabalho com arte ou por meio da arte que poderão os pesquisadores 

eliminar aspectos como: elaboração de projetos, definição de aspectos 

metodológicos, de formatação e métodos, por exemplo.” 

 

Sendo metodologia feita para se fazer o uso de arte e imagens de forma mais 

prática, temos muitas possibilidades dentro da pesquisa, na construção ‘escrita + 

imagem’ ou na descrição a ser feita, tendo em conta todo o conhecimento em arte e 

da imagem e, se embasando no mesmo, sem que haja a desvalorização de um ou 

outro. 

A a/r/tografia é uma metodologia que é bastante utilizada para as pesquisas 

que têm como produção o livro como objeto artístico Como utiliza-se das imagens, o 

livro traz uma roupagem diferente por ser feito com bastante imagens, o que remete 

muito aos livros de artistas. Assim sinto uma necessidade especial em fazer o uso de 

plataformas digitais e de formas tridimensionais para o livro. 

  

Sexta Proposta do livro: 

Criar um zine/memorial/livro-de-artista: 

A partir de colagens e desenhos, criar um zine/memorial/livro-de-artista a 

partir de questionamentos, interrogações, vontades e memórias pessoais e 

enviar ao site após a produção. 

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 

 

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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8. ÁGUA 

Não há como começar esse trabalho com outra palavra além dessa, a água 

sempre esteve presente em mim e na minha história, tanto biologicamente, 

astrologicamente e geograficamente, Macapá, Amapá, Brasil, no país tropical 

abençoado por deus, eu moro, em um estado que é uma ilha, por terra só se chega 

pela Guiana Francesa, pelo ar quase sempre há uma conexão com Belém do Pará, 

onde podemos chegar a um dia de viagem pelo rio, rio este com mais de 6 mil 

quilômetros de comprimento, que nas margens de minha cidade recebe como entrada 

uma grande fortaleza, Fortaleza de São José, essa que é linda mas que traz muita 

dor, rio amazonas, aqui sempre foi e é fácil de entrar em contato 

com seus afluentes, então vez ou outra quando criança, 

meus pais levavam eu e meus irmãos para darmos 

umas voltas pelos seus afluentes, lembro-me também 

que meu pai sempre gostou de pescar, fazia 

mergulhos e eventualmente caçava peixes, 

usava um pé-de-pato, uma máscara de mergulho e 

um cano para mergulho, às vezes passava finais de 

semanas inteiros se aventurando pelos 

interiores do estado, então como meu irmão teve 

problemas de respiração por conta de asma, os médicos 

aconselharam meus pais a matriculá-lo em aulas de 

natação, assim eu e meu irmão fomos matriculados em 

aulas de natação, mas me sentia obrigado a ir, por a ideia não 

ser minha, eu já sabia nadar, porém nadava do meu jeito, 

sempre nadei imitando uma sereia e o faço até hoje, voltando ao passado, depois de 

sair das aulas de natação, por ficar fazendo sozinho que meu irmão como era mais 

velho teve que trocar de horário para ficar com as crianças maiores, eu pedi para meu 

pai material de mergulho, então tempo depois ele me deu os mesmos equipamentos 

que o dele, após aprender a usar o cano de mergulho eu pude ver um novo mundo e 

ficava admirado o mesmo, a vida dos peixes nadando, cobras e a vegetação, mesmo 

com as águas um pouco mais escuras dos rios eu conseguia ver 
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Imagem 11 – Memorial: Fundo da água. Luan Pedro. 
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 quando era de dia, tenho muitas outras lembranças de minha infância sobre água, 

piscina e rios, lembro-me de uma vez que estava na casa de minha tia e eu cai na 

piscina, mas ainda não sabia nadar e estava me afogando, mas eu sentia o fundo da 

piscina em meus pés, depois de um tempo eu pensei sobre e notei que foi uma 

espécie de situação suicida, em casa havia uma piscina de plástico e sempre tiveram 

muitas crianças aos arredores e aos finais de semana, dentre elas primos e vizinhos 

e brincávamos bastante, seja na piscina, na rua ou jogando videogame, mas em um 

dia que estávamos tomando banho de piscina brincávamos de caçar geloucos, 

geloucos eram uma espécie de boneco que pareciam extraterrestres que brilhavam 

no escuro que vinham de uma promoção de refrigerante dos anos 90, então como 

eles brilhavam quando estavam dentro da água, conseguíamos 

vê-los nos mergulhos, em um dado momento eu 

fui o primeiro a pegar e todas as crianças que 

estavam na brincadeira pularam em cima 

de mim e então bati com meu dente no fundo 

da piscina e quebrei o mesmo, minha 

mãe ficou eufórica e tiveram que fazer 

redemoinho para encontrar o pedaço do dente 

perdido, fiz um tratamento de um ano para 

por uma prótese que até hoje tá intacta em minha 

arcada dentaria.  

A água afeta muito a vida das pessoas e 

quando se tem água em abundância melhor ainda, 

isso se chama privilégio, escrever sobre 

isso me fez refletir sobre as pessoas que não têm o 

mesmo privilégio que nós, “ribeirinhos urbanos” que temos facilidade de entrar em 

contato com rios por vivemos dentro da floresta Amazônica e ainda termos grandes 

partes da mesma preservada, a água é necessária para viver e quem não a tem está 

tendo o direito à vida negado, não consigo me imaginar vivendo em um lugar sem a 

facilidade de entrar em contato com a água, seja mar, rio ou piscina, não consigo me 

imaginar em um lugar onde exista dificuldade de encontrar água e pensar que perto 

de mim no mesmo país existam pessoas  
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  Imagem 12 – Páginas e detalhes do Livro de Artista: Bioluminescência. Luan Pedro. 2019                                                                                                        
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que passam por dificuldades assim e pior, pensar que no meu estado 

existem pessoas envenenadas por essa água, por causa das 

ambições do homem, me faz sentir um pouco triste. 

Em uma experiência com performance e água tive uma 

experiência espiritual, desde esse dia entendi um pouco melhor que a 

água não é só algo que faz parte de mim, mas que também é uma fonte de 

transmissão, vejo hoje a água como uma passagem, uma forma de 

existência de todo o ser e conexão também, afinal todos temos água 

dentro de nós e precisamos dela para a nossa sobrevivência.  

Sétima Proposta do Livro: 

Barquinho: 

Remetendo a infância e aos banhos de chuva que tomava quando mais novo 

e tomo ainda hoje, essa proposta se dar ao fazer imagens ou vídeo de 

barquinhos de papel em ambientes com água ou chuva. 

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 

 

Desenho 23 – Sereia nadando. Luan Pedro. 2019 

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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Imagem 13 – Memorial: Silhueta Sereia. Luan Pedro. 2019                              
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9. O SER ARTISTA 

“Eu te vi nas artes plásticas, cê mexeu demais comigo, tu é o revival do 

marinheiro, cê sabe circular, meu look eu pensei o dia inteiro, só pra te 

encontrar, menino, tu é um perigo, me avisaram, mas não deu tempo, eu 

fico na pista o set inteiro, dançando como se, seu corpo estivesse junto do 

meu, marinheiro” Flerte Revival – Letrux11. 

 

Tendo em vista as dificuldades das pessoas em identificar e reconhecer a 

profissão de artista, creio que a nomenclatura artista se dá através do próprio 

reconhecimento, não apenas pelo circuito de artes ou por galerias. Temos muitas 

pessoas propagando arte e às vezes nem se importando com os seus trabalhos. 

Usando Duchamp, Van Gogh e Morandi como referências, Buti, Marcos (2005) diz: 

 
“Não se podem pensar as operações artísticas, mentais e materiais, 

dissociadas entre si e dissociadas do artista que as realiza, seja qual for a 

linguagem e técnica utilizada. O que torna a pintura Arte é a intenção, o 

esforço de realização, a capacidade de integrar a inteligência e a 

sensibilidade a todos os atos materiais. A pintura, como transparece nos 

depoimentos de Van Gogh e Morandi, seria mais bem entendida como uma 

atividade mental constante, que durante um certo período, variável para 

cada pintor e pintura, se materializa pelo uso de tintas (ou outros meios), 

sem interromper o esforço intelectual. Tudo depende do nível em que se 

tenta pintar. E qual seria o nível que poderia sugerir um padrão acadêmico 

de qualidade para a Arte na Universidade? Aquele alcançado por artistas 

como Morandi e Van Gogh, ou aquele da pintura que sequer chegou a ser 

linguagem autônoma, e muito menos Arte? Quem não souber discernir esta 

diferença na própria estrutura material da obra deveria ficar calado.” 

 

O trabalho de alguém nunca deve ser visto como menor ou pior por não ter o 

conhecimento teórico, prático ou técnico 

avançado. A arte se faz a partir da 

experiência e da atitude e o sentimento de 

fazer arte, ser reconhecido ou não, expor 

os seus trabalhos ou não, não o faz menos 

artista, mesmo que a produção não seja 

em larga escala ou se não está circulando no mundo, ser artista, em meu 

entendimento, é produzir arte. 

Com o mesmo ideal, Duchamp traz questionamentos sobre arte para além de 

estética. Ao praticar a assinatura de seus trabalhos através de suas diferentes 

                                                      
11 https://www.letras.mus.br/letrux/flerte-revival/ - Letrux (Banda contemporânea). 
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personas, para não associar a obra ao nome do artista já consagrado, como por 

exemplo o seu objeto artístico mais famoso A Fonte, em que assina R. Mutt. Além 

disso, este objeto não foi feito por ele, mas sim apropriado por ele, num gesto que 

discutia não só o papel do artista, mas também o do circuito e do sistema de arte, 

trazendo através do Dadaísmo a ideia de anti-arte.  Buti, Marcos (2005) relata: 

 

“Realizar um trabalho pode significar simplesmente retirar um objeto de seu 

contexto, intervir em algo produzido pela indústria, projetar, por exemplo, 

uma escultura, que será realizada por uma empresa, ou encontrar um 

sentido presente através de uma atividade que tem milhares de anos, e 

mais n possibilidades. A escolha errada compromete a carga poética do 

trabalho. A atividade de um artista pode envolver tudo isto ao mesmo tempo, 

ou em momentos distintos de sua trajetória, limitar-se a uma única 

linguagem ou escolher o silêncio. São opções de cada um, um direito, e, a 

priori, nenhuma é superior à outra. Temos de aguardar a realização, e só 

depois assumir uma posição. É para isto que serve uma exposição de Arte.” 

 

Cada trabalho que se faz tem um pouco do artista que o produz, ali naquele 

objeto artístico tem um pouco das suas vivências e memórias, tem um pouco da 

cultura que o modificou e o produziu, assim como a identificação das pessoas com 

aquela obra e suas vivências que modificam seus olhares. 

O artista é toda pessoa que propaga arte, que a constrói e executa, que faz o 

uso dela como forma de expressão, seja essa em qualquer vertente artística, com 

consciência ou não. Hoje em dia entendo que todos são artistas, estudando ou não, 

sem discriminação ou segregação. Com esse pensamento compartilhado com Joseph 

Beuys, trago a citação de Rodrigues, J. (2002): 

 
“Beuys afirma o conteúdo fundamental da sua mensagem artística desta 

maneira: -"Cada homem é um artista - a estética é o ser humano"; - "Deve 

haver uma relação entre o criador e o que usufrui -viver é criar com e para 

a humanidade". -"Conceito ampliado de arte -arte é a vida". -"Deus e o 

mundo são arte -arte é ciência e ciência é arte". -"O uno é o múltiplo e o 

múltiplo é o uno." Nestes simples aforismos, explicita-se a sua filosofia de 

arte e de vida. Por isso Beuys considera que "a criatividade não é monopólio 

das artes. (...) Quando eu digo que toda a gente é artista eu quero dizer que 

cada um pode concentrar a sua vida nessa perspectiva: pode cultivar a 

artisticidade tanto na pintura como na música, na técnica, na cura de 

doenças, na economia ou em qualquer outro domínio... A nossa ideia 

cultural é muitas vezes redutora. O dilema dos museus e das instituições 

culturais é que limitam o campo da arte, isolando-a numa torre de marfim 

(...). O nosso conceito de arte deve ser universal, terá que ter uma natureza 

interdisciplinar com um conceito novo de arte e ciência" (1979 - entrevista 

com Franz Hak).”  
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Desenhar desde a infância foi algo bastante incentivado pelos meus pais a 

continuar e me aperfeiçoar cada dia mais, porém pintar nem sempre eu dominava, 

pois eu nunca fiz algum curso mais especializado ou algo do tipo. 

Sendo assim, eu fui me aperfeiçoando 

experimentando, tanto no desenho quanto na pintura. 

Sempre tive contato com fotografia, meu pai sempre foi 

apaixonado por câmeras e por fotos, assim eu sempre vi 

fotografias, cresci sempre vendo e lembrando da 

minha infância através de imagens. Dessa forma 

foi muito fácil  usar a fotografia como uma das 

linguagens técnicas em meus trabalhos , 

buscando sempre um olhar mais atento aos 

pequenos detalhes. 

Sempre senti conflitos comigo mesmo por 

causa dos comentários que eu tive que ouvir 

das pessoas por causa de minha estética ou 

meus posicionamentos e isso me fez muito mal. 

Porém, quando conheci a performance arte e a quis 

experimentar e me vi descobrindo novas 

possibilidades de ver e de usar o meu corpo. 

Agregado a isso tudo, vi e quis experimentar o 

livro de artista, não pelo nome deste, mas pelas múltiplas 

formas de usar o mesmo.  Sempre gostei de brincar com 

as coisas, então brincar com um livro e o fato dele poder ser 

interativo, me deu muita vontade de experimentar.  

Com isso, eu me vejo como um artista visual, no caso um artista que trabalha 

com a imagem, seja ela feita a mão, através do olhar ou do corpo. Um artista que usa 
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como ferramenta o olhar do outro, usa o privilégio da visão do próximo para este ver 

e sentir, de acordo com suas vivências, as minhas sensações e visões e, assim, tentar 

fazê-los sentir e tirar um novo 

sentimento daquela 

imagem. 

Oitava Proposta: 

Divulgue sua Arte: 

Mande imagens, vídeos e/ou textos sobre suas produções, falando sobre 

suas percepções, memórias e comentários adquiridos a partir do processo 

de finalização ou após o mesmo. 

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 

 

Desenho 26 – Detalhe Cor-relação. Luan Pedro. 2019 

https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio
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10. COR 

Como se construir em um país que começou através da corrupção e do estupro. 

Como nascer negro, fruto da miscigenação, homossexual, ser gordo e afeminado em 

uma sociedade que tende a adorar pessoas brancas, loiras, de olhos claros, 

heterossexuais, magras? E se for homem tem que ser o mais másculo possível. 

Engraçado que as pessoas se espantam com a ideologia dos arianos, do nazismo, 

mas grande parte dela vê os mesmos padrões e estruturas de forma bela e adorada. 

Dentre tantas coisas o meu privilégio é ser homem e ser de classe média, coisa que 

mesmo assim me afeta de forma negativa. 

Dentro do Estado do Amapá temos uma manifestação cultural da comunidade 

afrodescendente que se chama Marabaixo. Essa manifestação tem um 

ciclo com significados vinculados com costumes da igreja 

católica, tendo as músicas feitas com batuques com o nome de 

ladrão. Ladrões são chamados porque os cantores roubam o 

final da música do outro para começar a sua. 

Essa manifestação usa de cores 

vivas com flores, chamadas de chitas, 

com grandes saias que quando 

dançadas são 

movimentadas 

e abertas, trazendo 

movimento para a dança do 

marabaixo, que têm como 

forte evidência passos 

curtos. Estes que dizem que são assim pelas correntes que prendiam as pernas dos 

ancestrais, a dança e a música do marabaixo está muito presente todo ano e durante 

a Semana da Consciência Negra, na sede da União dos Negros do Amapá(UNA) que 

fica no Bairro Laguinho, onde eu gosto muito de ir, pois traz muitas emoções e 

alegrias. 

Me descobri negro quando via que nas escolas haviam poucas pessoas de pele 

escura e isso me incomodava um pouco, mas nunca me impediu de  
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Imagem 14 – Memorial: Respeito. Luan Pedro. 2019                                        



59 
 

 
 

fazer alguma coisa. Lembro-me de um dia que estava no Shopping com minhas duas 

primas, minha mãe e a mãe de uma das minhas primas, estávamos brincando na 

escada rolante, éramos crianças por volta dos 8 anos e uma mulher nos repreendeu, 

mas percebeu que estávamos com nossas mães, eu e minha prima mais velha que 

estava presente temos traços negros, eu mais nitidamente em quase todo o rosto e 

cor e minha prima mesmo que mais clara tinha o cabelo muito crespo. Ao perceber o 

comentário da mulher, minha mãe e a mãe da minha prima, 

ambas brancas, encararam a mulher e depois sentiram 

que esta mulher queria puxar o cabelo de minha prima. Essa 

lembrança, não entendi muito bem o porquê, me 

marcou tanto até sofrer uma situação mais 

pesada que essa. Em um dia, saindo 

da aula de natação, meu 

pai foi a uma loja e, nessa loja, no 

andar de cima tinham 

brinquedos. Eu estava com uma 

bolsa de natação e nela tinha um estojo de 

plástico que fazia barulho. Como eu sempre gostei muito de brinquedos, eu fui ver 

eles. Então, ao caminho da escada para descer, fui abordado por uma mulher que 

pediu para ver minha bolsa. Então eu fiquei nervoso e comecei a chorar. Já havia visto 

coisas desse gênero, mas nunca sentindo. Então eu mostrei minha bolsa e ela pegou 

uma caixa de quebra cabeça, que quando balançava parecia o som do meu estojo 

com meus lápis. Quando eu voltei para o carro, voltei falando que nunca mais ia entrar 

naquela loja. Meu pai queria saber porque, então contei para ele o ocorrido. Ele foi lá 

conversar com a moça e ela explicou tudo de novo, o que havia me dito. Após isso, 

ele perguntou se eu queria alguma coisa da loja. Disse que não, então saímos de lá. 

Mesmo não sendo tão escuro quanto outros negros por conta da minha miscigenação, 

ainda sim fui apelidado muitas vezes por conta da minha cor e tive que ouvir muita 

coisa sobre o meu cabelo. Até da minha mãe, que nunca deixou ele crescer, pois era 

“mal cuidado” e até mesmo outras pessoas, que sempre ‘elogiam’ quando ele está 

mais curto que mais longo. 

 

D
es

e
n

h
o

 2
8

 –
 Q

u
an

d
o

 c
ri

an
ça

. L
u

an
 P

ed
ro

. 2
0

1
9

 



60 
 

 
 

  

Imagem 15 – Memorial: Muitos com poucos e poucos com muitos. Luan Pedro. 2019                                                                                                                    
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Após uma experiência em uma performance em que me jogam tinta preta, 

aconteceu algo que me fez duvidar da minha cor e me trouxe dor, me fez duvidar de 

mim mesmo, me fazendo não sentir mais legítimo. Entendo o racismo e a diferença 

entre tons de pele, sei do meu lugar de fala, que as coisas que me perpassam não 

são as mesmas que de alguém com a pele mais escura, assim busco nas 

características das pessoas traços negros até como forma de me 

sentir pertencente aquele ambiente, pois só quem sabe da dor é 

quem sofre e corpo não escolhemos, apenas nascemos, 

com os genes que temos que nascer e assim 

existimos. 

 

 

 

 

  

Desenho 29 – Performance 3: Diálogos do material e imaterial. Luan Pedro. 2019 

 



62 
 

 
 

 

  

Imagem 16 – Memorial: Lgbtfobia. Luan Pedro. 2019                                        
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11. CORPO 

“Serei a do asfalto, rainha do luar, entrega o seu corpo, somente a quem 

possa carregar. Serei-a no asfalto, rainha do luar, entrega o seu corpo, 

somente a quem possa carregar. E, onde (h)á-mar, transbordar, em água 

salgada lavar, e me levar, livre, me love, me luta” Serei A - Linn da 

Quebrada, participação Linniker12. 

 

Muitas vezes me vi pensativo sobre como escrever essa parte, já que não sinto 

este trabalho como apenas uma contribuição para meu curso. Vejo este trabalho como 

parte de mim, parte de tudo que descobri ao estar vivendo dentro do meu corpo e 

parte de tudo que serei no futuro. Afinal, minhas experiências mudaram e afetaram a 

mim e fizeram esse ser aqui dentro que habita neste corpo. 

Antes de tudo, creio que preciso falar sobre características deste “meu” corpo 

que eu não posso mudar.  Nasci no dia 28 de junho de 1995, em Macapá que é capital 

de Amapá, no Norte do Brasil. Sou fruto da miscigenação, minha maior certeza 

sempre foi à negritude que está em meus traços e na minha cor. Sabendo como se 

deu esse processo histórico para com os negros no Brasil, tenho conhecimento que 

por minha pele ser mais clara, adere à minha vida alguns outros privilégios. Sobre a 

questão da miscigenação, temos Pinho, Osmundo de Araújo (2014) que diz: 

 
“Todo este debate usa de forma espúria as bases “reais” da miscigenação 

biológica, que só pode parecer tão saliente na medida em que imaginemos 

que uma diferença racial essencial separa grupos humanos como brancos, 

negros, etc. É óbvio e auto-evidente que sem raças não pode haver 

miscigenação. Esta miscigenação racial é pensada facilmente em termos 

culturais em virtude da comunicação que existe entre os dois termos na 

história da formação dos Estudos Afro-Brasileiros. Seja com relação aos 

discursos oficiais sobre a miscigenação, seja com relação às práticas 

concretas, dispersas e multi-variadas, os temas da miscigenação, para o 

caso brasileiro, parecem comprometidos com a história da dominação racial 

de modo irrevogável, com a história da consolidação de um pensamento 

propriamente racial, que tem a invencível propriedade de fazer-se presente 

sem estar pronunciado e de produzir efeitos sem ser identificado.”. 

 

Quem vive nessa parte da Amazônia, denomina-se muitas vezes como 

amazônida, macapaense, amapaense e nortista. Lembrando um pouco dos aspectos 

e memórias desse corpo, a natureza é muito presente na região e existe muita 

presença de água doce. Vivemos na beira do Rio Amazonas, somos ribeirinhos. 

Assim, antes da colonização portuguesa, existiam povos ameríndios. Hoje, o Amapá 

                                                      
12 https://www.letras.mus.br/mc-linn-da-quebrada/serei-a/ - Linna Pereira (Cantora, atriz e compositora 
Brasileira). 

https://www.letras.mus.br/mc-linn-da-quebrada/serei-a/
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é um dos poucos Estados do Brasil que tem o solo indígena demarcado de forma 

efetiva13. Minha mãe sempre disse quando eu era criança que a família de sua mãe 

tem ascendência indígena, ascendência essa que me parece esquecida e apaga. 

Voltando à negritude, sabemos dos obstáculos que nós negros/pretos temos 

que ultrapassar, seja de grandes coisas ou pequenas coisas.  Vemos e ouvimos tantas 

vezes nos meios de comunicação o quanto nossa cor está associada à morte, 

criminalidade e desigualdade, porém a reparação histórica e reforma agrária nunca 

aconteceram para que se tentasse ao menos mudar um pouco a realidade de muitos 

dos meus. 

Durante minha vida escolar tive muitos problemas com outras pessoas que 

viviam fazendo bullying, mas eu sempre rebatia as ofensas. Alguns colegas falavam 

para eu parar de rebater e ficar calado, mas isso significaria eu aceitar essas coisas e 

eu não queria aceitar coisas que me faziam mal. Com isso, sempre tive muitos 

problemas na escola por causa de brigas. Sobre isso, trago como referência Peixoto, 

Leonardo Ferreira (2013?). 

 
“O conceito de bullying já faz parte do senso comum e mesmo quem não 

consegue fazer uma definição, sabe o que essa palavra significa. O bullying 

virou um dos grandes inimigos da educação de crianças e jovens. Muitos 

começam a resgatar memórias e acontecimentos de seus períodos 

escolares, chegando à inevitável conclusão de que em algum momento o 

bullying fez parte dos seus cotidianos escolares. Seja como o causador do 

bullying, seja como vítima ou como testemunha ocular.”. 

 

Em 2013 chegando na faculdade, me vi reproduzindo tudo que sofrera, mas 

com essas situações, acabei tornando-me outra pessoa e recobrei o bom senso. 

Reencontrei-me e sigo tentando entender a dor do outro em relação às prisões sociais 

e às formas que nós temos que lidar com os nossos traumas e as muitas situações 

que lidamos. 

Em 2015, mudei de curso e entrei em Artes Visuais, deparando-me em um meio 

completamente diferente, um ambiente que parecia mais humano e menos elitizado; 

onde me senti acolhido, ainda mais por já conhecer umas pessoas da minha sala; 

empolgado com maior possibilidade de fazer artístico que o curso me proporcionava. 

Hoje sinto falta de incentivo de uns professores por parte de produção cientifica.   

                                                      
13 https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/60143 
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Também participei do grupo de pesquisa Coletivo Tensoativo, que é um coletivo de 

performance, educação e intervenção urbana. 

Com tudo já mencionado e lembrando que grande parte da população é negra 

no Brasil, vemos a falta de políticas públicas, representatividade, escuta e muitos 

outros deficit que a população negra sofre no país, temos a contribuição de Jota 

Mombaça (2015) acerca de como a elite branca mascara os problemas da população 

preta: 

“Neste ponto, parece possível traçar uma rota que conecta a abordagem de 

Sales Augusto dos Santos, no que concerne as disputas entre intelectuais do 

“mundo dos brancos” e negros em torno da produção de conhecimento sobre 

a questão racial no Brasil, e o desabafo teórico de viviane v. a respeito dos 

dispositivos de poder por meio dos quais o seu discurso tem sido, amiúde, 

representado como “intelectualmente desprezível” e “politicamente míope” 

nos debates acadêmicos dos quais forma parte. Em ambos os casos, trata-

se de uma disputa pelo controle de um certo regime de produção de 

conhecimento que está implicado em vidas reais de pessoas reais, e em 

processos de subalternização de discursos enunciados desde lugares de fala 

descentrados em relação à normatividade acadêmica.” 

 

Revendo minhas memórias acerca de conversas e algumas aulas, a gente 

sente o peso histórico e especialmente o peso social que os corpos carregam 

sejam eles quais forem. Desde que me entendo por gente, estou fora 

do padrão, seja ele de cor, peso e trejeitos. Sempre fui uma 

criança viada e afeminada, mas após um episódio me vi 

tendo que lutar contra mim mesmo e ter que me prender dentro de 

mim mesmo. Conheci o termo Criança Viada em um Tumblr, 

feito pelo jornalista Iran Giusti que trazia fotografia das 

pessoas e amigos na infância com expressões afeminadas ou 

masculinizadas que acompanhavam as postagens. Em 

2013, Bia Leite faz pinturas a partir da mesma proposta e com o 

mesmo nome, mas foi censurada na exposição QueerMuseu: 

cartografias da diferença na arte brasileira, exposta pelo Banco 

Santander, em Porto Alegre em 2017. Assim, para explicar esse termo trago Júnior, 

José Veranildo Lopes da Costa e Silva, Roniê Rodrigues da (2018): 

 
“Neste sentido, Criança Viada mostra-se como um exemplo de arte que 

interage de modo contrário aos sistemas centrados e das hierarquias 

construídas a partir de dicotomias operantes em torno da sexualidade 

humana. Atuar como um rizoma significa compreender uma relação com a 

própria sexualidade e, nesta perspectiva, em sociedades arraigadas por 

D
es

e
n

h
o

 3
0

 –
 C

ri
an

ça
 V

ia
d

a.
 L

u
an

 P
ed

ro
. 2

0
1

9
 



66 
 

 
 

binarismos de gênero e pautadas em conceitos patriarcais, as várias 

crianças que podem ser representadas pela obra de Bia Leite têm um 

destino de silêncio, de exclusão e de negação da existência de qualquer 

forma de ser, viver e existir em um mundo que se afaste dos padrões 

historicamente construídos e alicerçados em conceitos enviesados pelo 

preconceito e pelo repúdio ao diferente.”. 

 

Dentro desses aspectos sempre tive que me fazer presente, sempre tive que 

me mostrar inteligente, “me levar a sério”.  Tinha que produzir mais e me mostrar com 

mais vontade de aprendizado para assim me sentir pertencente a algo, para assim me 

sentir qualificado e apto a estar em um discurso ou em um diálogo. Podemos refletir 

através dessa outra experiência de Jota Mombaça (2015): 

 
“Da minha própria experiência acadêmica como bicha guerrilheira, posso 

contar das inúmeras ocasiões em que tive meu discurso intelectualmente 

desvalorizado em função do teor político de minhas colocações. A evocação 

de um saber estratégico, claramente posicionado, dinâmico e desobediente, 

por diversas vezes, rendeu-me conselhos sobre eleger uma atitude científica 

separada da minha prática política e, no subtexto, de meus próprios 

movimentos de vida. Como se este corpo gordo, mestiço, viado e revoltado, 

este cu canibal e sua política monstruosa, não tivessem lugar no âmbito da 

produção de conhecimento; como se este saber corpo-político não pudesse 

adquirir o status de saber, ou, quando muito, o de um saber menos verdadeiro 

que o saber científico que se supõe politicamente neutro.” 

 

Após acontecimentos em uma performance que fiz que beiram a espiritualidade 

e eu me vi outro ser, me vi buscando-me dentro dos meus genes ou não, descobri-me 

um outro ser, um ser que estava preso em mim, não masculino como meu corpo 

mostra, com o pênis que carrego em meu corpo.  Encontrando-me em um novo corpo 

e possibilidade, vejo-me como uma pessoa trans, por performar o feminino estando 

em um corpo “masculino”. 
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O termo trans abre o discurso de gênero para várias vertentes, para várias 

formas, várias possibilidades. A teoria queer traz a noção 

do masculino e feminino serem construções 

sociais e não biológica, assim também aparece o 

trans, os transgêneros não se adequam às 

construções sociais feitas ao seu corpo 

biológico, diferente dos cisgêneros que são as 

pessoas que se identificam com os corpos 

que nasceram. Temos o fundamento de 

expressão de gênero, que é a forma que as 

pessoas expressam seu corpo, seu eu e 

expressam suas identidades.  

Diferente disso é a orientação 

sexual, que se dá a partir da atração 

sexual que as pessoas sentem pelas outras. Dessa forma, sempre 

me entendi como homossexual, por sentir atração sexual maior por homens, mesmo 

já tendo me envolvido com mulheres. Sobre esses conceitos, trago Beatriz Preciado14 

(2011) para dialogar: 

 
“A multidão queer não tem relação com um “terceiro sexo” ou com um “além 

dos gêneros”. Ela se faz na apropriação das disciplinas de saber/poder sobre 

os sexos, na rearticulação e no desvio das tecnologias sexopolíticas 

específicas de produção dos corpos “normais” e “desviantes”. Por oposição 

às políticas “feministas” ou “homossexuais”, a política da multidão queer não 

repousa sobre uma identidade natural (homem/mulher) nem sobre uma 

definição pelas práticas (heterossexual/homossexual), mas sobre uma 

multiplicidade de corpos que se levantam contra os regimes que os 

constroem como “normais” ou “anormais”: são os drag kings, as gouines 

garous, as mulheres de barba, os transbichas sem paus, os deficientes 

ciborgues... O que está em jogo é como resistir ou como desviar das formas 

de subjetivação sexopolíticas.” 

 

Identificar-me aqui gerou muitos pensamentos negativos e positivos, pois hoje 

eu tento muito não pensar como eu sou e apenas ser o que eu sinto e quero ser. 

Tendo em vista esses pensamentos, acho que o ser humano é muito mutável, e tendo 

me sentido bastante assim também, creio que minha insegurança está focada muito 

sobre o futuro. Não me sinto muito confortável ao ser chamado no feminino, pois vejo 

                                                      
14 Filósofo e escritor feminista transgênero (Paul B. Preciado). 
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em mim, muitas caraterísticas masculinas. Porém, vendo este trabalho também como 

um momento, uma escolha e uma força do tempo, acho que essas questões também 

podem ser importantes, para que assim outras pessoas possam ver e talvez até se 

compreender como elas são também.  

As diferenças entre o “cis-tema” geram muitas vezes insegurança e dor para os 

corpos que não são compatíveis com suas regras e padrões, ao perceber esses 

espaços e essas segregações, “o cis-tema” surge a partir da palavra sistema com a 

palavra cisgênero, fazendo essa junção de palavras para dar ênfase ao sistema onde 

os corpos não cisgêneros habitam no mesmo ambiente mesmo que muitas vezes não 

são lidos como são, ou seja, corpos que resistem e lutam contra esse padrão. Com 

isso volto com Linn da Quebrada que é estudada por Santos, Ariel Dorneles Dos e 

Duque, Tiago (2019) para falar de seu corpo e desse existir: 

 
“Outra forma de ver Linn é como ela se proclama, sendo alguém que faz 

“terrorismo de gênero”. Assim, Linn classifica sua existência como a 

apresentação e vivência de uma estética violenta diante do “cis-tema”, “cis-

tema” esse que tenta impor uma forma de vida específica para os sujeitos. 

A proposta da cantora é a de tornar sua vivência de gênero mais radical, 

experimentando, construindo e desconstruindo possibilidades para além 

das hegemônicas. Esse “terrorismo” é aqui visto como uma das principais 

características da cantora, que reinventa formas de ser apropriando-se das 

que lhe são designadas e proibidas.”. 

 

Com o entendimento que tenho acerca desses corpos que não se sentem 

pertencentes a esses lugares, penso em como podemos melhorar a vivência desses 

corpos que não estão seguindo essas regras, para que não sofram com atrocidades 

que percorrem o caminho dessas pessoas que estão na margem, sejam essas por 

qualquer aspecto da cultura dominante. Agregando a isso, cito novamente Beatriz 

Preciado (2011): 

 

“A noção de multidão queer se opõe decididamente àquela de “diferença 

sexual”, tal como foi explorada tanto pelo feminismo essencialista (de Irigaray 

a Cixous, passando por Kristeva) como pelas variações estruturalistas e/ou 

lacanianas do discurso da psicanálise (Roudinesco, Héritier, Théry...). Ela se 

opõe às políticas paritárias derivadas de uma noção biológica da “mulher” ou 

da “diferença sexual”. Opõe-se às políticas republicanas universalistas que 

concedem o “reconhecimento” e impõem a “integração” das “diferenças” no 

seio da República. Não existe diferença sexual, mas uma multidão de 

diferenças, uma transversalidade de relações de poder, uma diversidade de 

potências de vida. Essas diferenças não são “representáveis” porque são 

“monstruosas” e colocam em questão, por esse motivo, os regimes de 

representação política, mas também os sistemas de produção de saberes 
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científicos dos “normais”. Nesse sentido, as políticas das multidões queer se 

opõem não somente às instituições políticas tradicionais, que se querem 

soberanas e universalmente representativas, mas também às epistemologias 

sexopolíticas straight, que dominam ainda a produção da ciência.”. 

 

Ao falar das representações monstruosas, é em alusão a “normalidade” que 

não abraça esses corpos diferentes, esses corpos não lidos como normais, esses 

corpos monstros, que dentro dos sistemas onde sua maioria é de cisgêneros, são 

corpos que não importam, rejeitados e não lidos por serem vistos com estranhamento. 

Nona Proposta do Livro: 

Boneca de papel: 

A última proposta vem das minhas lembranças em desenhar bonecas na 

infância, assim essa proposta se da a partir da sua boneca, desejo que você 

desenhe a boneca de papel com roupas que você usa e envie ao site. 

Link: https://sereiacaranguejo.wixsite.com/portfolio 
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12. SEXO? 

“Existir já é resistir”. Uma amiga minha me falou uma vez. Resistir, isso que 

ando fazendo o tempo todo, mesmo sem querer, mesmo todo dia buscando um motivo 

para viver, por achar-me um ser insignificante, sujo e desnecessário no mundo. Sei 

que tenho problemas psicológicos devido aos traumas passados 

da infância que percorreram até a adolescência. 

Fui abusado em torno dos seis anos de idade e esses 

abusos se estenderam por volta até mais ou menos os 

18 anos, mas nunca tinha visto como abuso, 

pensava nisso como uma brincadeira, uma 

brincadeira proibida e secreta. Isso me 

desestabilizou e até hoje tenho sequelas, 

essas que pesquisei um dia e encontrei em mim todas 

elas advindo desse trauma em especifico. Depressão, 

ansiedade, dificuldade em se comunicar socialmente, 

sexualidade aguçada e agressividade são 

características adquiridas por quem já 

sofreu abuso. Não me sinto feliz o tempo todo, não 

me sinto bem o tempo todo, sinto que falta algo em 

mim e já tive alguns pensamentos suicidas, mas nunca a 

coragem de efetuar algum. Então eu não me sinto com propriedade para falar de 

depressão, também por conhecer alguns amigos que têm diagnóstico e que eu fico 

muito preocupado com eles. “Eu como para preencher o vazio de dentro de mim”. 

Digo essa frase às vezes. A ansiedade se manifesta de muitas formas nas pessoas, 

em mim se manifesta na comida e quando roo as unhas e em crises de falta de ar. 

Dificuldade em se comunicar: creio que esse sintoma eu só tenho quando se refere a 

minha casa, minha família, não conseguimos ter um diálogo agradável. Grande parte 

das vezes acaba em brigas desnecessárias ou em situações mal resolvidas, essas 

que me deixam muito mal. Sexualidade aguçada: então, tendo internet em casa eu 

comecei a procurar pessoas para me envolver sexualmente, fora a pessoa  
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  Imagem 17 – Memorial: Ferida. Luan Pedro. 2019 
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Que eu estava habituada, sem se preocupar muito com as doenças sexualmente 

transmissíveis ou sem ter medo da banalização do sexo e sentir como mais uma forma 

de prazer. “Não se envolve com caras casados” foi a fala mais marcante do meu pai 

quando eu tinha 14 anos e ele descobriu umas mensagens minhas pela 

internet. Quanto a agressividade, não me sinto uma pessoa 

agressiva, apesar de quando estou em uma discussão eu 

costumo levantar a voz ou coisa parecida, 

eu não tenho muita vontade de 

agredir ninguém, apesar de eu 

reagir a assaltos ou ficar muito irritado com 

comentários homofóbicos e machistas.  

Sobre sentir-se bem consigo, poucas vezes aconteceu, mas acontece mais 

quando eu estou me relacionando com alguém ou quando anda tudo bem em casa, 

coisa que ultimamente está difícil, mas tento seguir, dias ruins e dias bons, existem, 

mas nunca tive surtos, principalmente agora, na verdade eu bebo quando estou mal, 

às vezes esqueço o que está acontecendo. 

Quando criança tinha vontade de ser mulher, não só me parecia interessante 

engravidar, como me parecia interessante não precisar reprimir meu desejo por 

homens. Parecia ser mais legal brincar com bonecas, usar vestidos, maquiagens e 

outras coisas, talvez por isso que o meus desejos da infância se tratam grande parte 

de desenhos de roupas ou corpos femininos. Na verdade até hoje desenho muitas 

mulheres, me sinto bem o fazendo, até desenho a minha imagem em um corpo de 

mulher. Sempre fui muito atraído pelo feminino, não nego que já senti atração por 

algumas mulheres, mas por ter uma vida sexual ativa com homens, eu sinto mais 

atrações neles. Sempre me pareceu estranho me ver como mulher, sempre me 

neguei, até que em 2015 me vesti, em uma festa chamada Drag Party, com peruca e 

tudo. Foi algo estranho, mas comecei então a ir fantasiado como cantoras no carnaval 

no bloco de rua A banda, um bloco tradicional que teve como um dos fundadores meu 

avô materno. “Vestir-me” como mulher às vezes me faz sentir muito bem, me fazendo 

pensar sobre o que uma amiga minha me disse uma vez que eu deveria ver o porquê 

de eu sempre desenhar mulheres ou me desenhar como  
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Imagem 18 – Memorial: Vestido da Mãe. Luan Pedro. 2019                              
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  Imagem 19 – Memorial: Vestido da Mãe com rosto. Luan Pedro. 2019             
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mulher, insinuando que isso pode ser um conflito dentro de mim. Lendo a dissertação 

de mestrado de Viviane Verdelho: Por inflexões decoloniais de corpos e identidades 

de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como 

normatividade (2015), eu me senti maravilhado, não sei se é pela força e coragem 

dela, por ser uma mulher trans ou por ela ser uma mulher trans e isso era um 

questionamento em mim. Ser afeminado já me pôs em situações desconfortáveis, em 

especial dentro da minha família e das pessoas ao redor. Ouvir comentários de 

pessoas que falavam para não brincar comigo, pois eu brincava de boneca, ou que 

eu ia ser viado se eu brincasse de boneca; já fui perguntado se eu era ou não um 

homem sério, coisas que eu não entendia. Então o ápice para mim foi ouvir que eu 

precisava de um macho. Pintar meu cabelo e deixar ele crescer foi um grande tapa na 

cara de muita gente na minha família e amigos, ouvi 

muitos comentários negativos, sobre ser 

viado novamente, mas eu não deixava me 

afetarem não. 

Sempre gostei de bonecas, mais que de 

bonecos, mas como temos esses 

brinquedos separados por gêneros, 

sempre foi difícil para eu admitir e pedir 

uma boneca, então eu me atentava aos 

bonecos da Barbie e aos super-heróis em 

miniatura que havia miniaturas de super-

heroínas. Assim comecei a me contentar com meus 

brinquedos, que até hoje existem mais bonecas que bonecos, 

contendo personagens de desenho e de filmes. 

Drama sempre foi um gênero que me agradou, gosto muito de 

filmes que me fazem pensar sobre a vida e sobre as coisas, filmes e desenho que têm 

uma história bem escrita com uns questionamentos e formas muito bem escolhidas. 

E, deste gênero, saiu meu gosto preferido de música, as músicas que demonstram 

algum tipo de sentimento, fazendo assim com que eu me apegue e às vezes goste 

mais da letra que da melodia da música. Sempre ouvi mais cantoras, tenho marcas 

no corpo inclusive de cantora Pop Teen, Demi  
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Imagem 20 – Memorial: Dica de filmes com imagem de “A Princesa Kaguya”. Luan Pedro. 2019                                                                                               
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Lovato, que começou na Disney e está sempre influente em mim, com os filmes 

e desenhos. Tenho marcas também do álbum Ultraviolence, da cantora Indie Lana 

Del Rey. Esta que sinto às vezes desgostos pelos seus posicionamentos em relação 

a algumas coisas como o patriotismo pelo seu país, EUA. Gosto muito de outras 

cantoras internacionais, como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e em especial Katy 

Perry, Florence Welch, Azealia Banks e Kesha. Esta última me identifico muito pela 

história de vida. Ouço também muitos tipos de músicas, mas sou muito ligado ao Pop, 

tanto internacional quanto o nacional, da mpb, gosto muito do som e dos artistas Silva, 

Cicero, Rubel, Tulipa Ruiz, Mallu Magalhães, Linn da Quebrada, Maria Rita, Anitta, 

Iza e gosto muito de músicos mais antigos da mpb, como 

Cazuza, Cássia Eller, Elis Regina, Ana Carolina e outras 

bandas do gêneros. Dentro do Amapá temos as 

Músicas Popular Amapaenses (MPA) e, dentro 

desse estilo, gosto muito das vozes femininas Juliele 

e Patrícia Bastos, assim também como Nivito 

Guedes e Zé Miguel. Músicas que tocavam muito no 

carro enquanto viajávamos aos interiores ou quando 

andávamos no carro pela cidade. Ouvi também na infância 

muita música cristã, como do Padre Marcelo Rossi e músicas como brega e zouk. O 

zouk como herança paterna da vivência de pai na fronteira de Oiapoque com Guiana 

Francesa, o brega como herança paraense, além de muitos flashbacks. 

O feminino sempre esteve em mim, então quando eu penso em mim hoje, 

sempre me vem um sentimento que eu estava aprisionando, um sentimento que 

estava guardado e que eu enterrei no fundo do meu ser por experiências negativas. 

Quanto ao uso da feminilidade, isso se reflete muito na forma como eu interajo ou na 

forma das minhas amizades, que grande parte são mulheres ou com corpos que 

performam o feminino. Meu sonho sempre foi deixar meu cabelo crescer, eu ligo 

bastante o cabelo com a feminilidade, apesar de não existir algo que realmente 

caracterize o feminino, pois o feminino e o masculino são só criações humanas que 

nos foi feita para limitar os corpos, esses que podem ser como são. 
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Imagem 21 – Memorial: Esperando o cabelo crescer com Stevonnie. Luan Pedro. 2019 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Eu não preciso que você me respeite, eu me respeito, eu não preciso que 
você me ame, eu me amo, mas quero que você saiba que pode me 
conhecer, se você mudar de ideia, se você mudar de ideia, se você mudar 
de ideia, mudar de ideia” Change Your Mind Steven Universe15. 

 
Tendo em vista todas as experiências que me fizeram chegar até aqui, acredito 

que o processo de descoberta de si com o uso da arte ou não ocorre de forma 

subjetiva, através de reflexões e questionamentos de si, avaliando seus 

posicionamentos e suas influências.Com isso, acredito também que o artista é quem 

sabe o melhor processo de experimentação para expressão, podendo fazer o uso de 

várias vertentes e várias modalidades artísticas. A arte é uma das mais antigas 

linguagens e, desta forma, ela nos instiga a pensar, pensar sobre o que nos cerca, 

sobre o que vemos e duvidar de tudo que nos é dito como verdade ou ressignificar o 

que estamos vendo. 

Em meio a tudo que estamos vivendo no Brasil, e a dor do ser humano advinda 

dos traumas que carregamos, acredito que o fazer artístico é uma das poucas coisas 

que nos acalanta e nos acolhe, assim como a vontade de estarmos perto de pessoas 

que fazem com que nos sintamos amados e acolhidos. Entendo a fluidez e as 

mudanças que com o tempo se somam, assim nada está imóvel, nada é o mesmo, 

mesmo que seja só o ar, ou os pelos a crescerem em seus corpos, somos a mudança 

que precisamos. 

  

                                                      
15 https://www.letras.mus.br/steven-universo/change-your-mind/traducao.html - Programa de televisão. 

https://www.letras.mus.br/steven-universo/change-your-mind/traducao.html
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Imagem 22 – Memorial: Poeira Estelar. Luan Pedro. 2019      
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