
a poética do esquisso 
desenhado

poetic sketch of the drawing



Gleyce Cruz. Desenho Flutuante, 2002. Cordas, boias e pesos de chumbo – Projeto 
de Residência Faxinal das Artes, Paraná. 

O desenho de conduzir as linhas ou cordas
é semelhante ao lançar o fio da pesca, a
rede.

The drawing of drive lines or strings is
similar to launching the fishing wire.

O movimento de lançar a corda no ar,
traçando uma trajetória que culmina no
afundamento do peso em algum ponto da
corda na outra extremidade. O traçado
básico é lançado e é a estrutura sobre a
qual outras tramas podem ser conduzidas
e fechadas. Os flutuadores (boias) são os
pontos de tensão, pontos de fixação na
superfície, marcam a fronteira entre a
água e o ar. Ora a corda se mantém
flutuante, ora se encharca e afunda.



o esquisso como meio 
processual da forma

the sketch as a procedural means of the form



Mira Schendel. Droguinha, 1964-1966. Papel-arroz, dimensões 
variáveis – The Museum of Modern Art, Nova Iorque.

Edgar Degas “O desenho não é a forma, é a maneira de 
ver a forma”

The drawing is not the way, is the way to see the form.



esquisso com ideia de 
manuseamento ou reflexão

the sketch is an idea made by handling and is a reflection



Carmela Gross. Carimbo-rabisco,1977-78.

Estes elementos representam a espontaneidade
expressiva e indeterminada no gesto do artista e
Carmela Gross e este gesto é apresentado em
forma de carimbos, adquirindo nova significação.

These elements represent the expressive
spontaneity and indeterminate in the gesture of
the artist and Carmela Gross and this gesture is
presented in the form of stamps, acquiring new
significance.

Ao transformar o traço do desenho em carimbos, a
artista lida com o gesto ímpar que é arrancado da
caligrafia e é então decomposto, fragmentado e
mecanicamente repetido, alienando-se do fluxo
criativo e transformando-se em ritmo fabril e
burocrático.

http://ppgav.ceart.udesc.br/VCiclo/artigo14.pdf



esquisso como ideia de 
espaço arquitetónico
sketch as an idea of architectural space



Hibraim – espaço arquitetónico 2011



Felisberto Paiva – espaço arquitetónico 2011



Juarez Paraiso - Desenho abstrato. 1962. Nanquim (bico de pena) sobre papel, 77 x 56 cm. Salvador.




