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DEDICATORIA 
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Dissertação visual poética sobre as 
linhas de força que permeiam a sub-
jetividade que influênciaram meu 
trabalho visual, pesquisas fotográfi-
cas registrando atitudes em rituais 
afro-brasileiros, vodus, caçadores 
africanos, artistas e pessoas de rua. 
Multiplicidade em elementos ale-
atórios brutos e toscos, o grafismo, a 
padronagem desdobrada em camu-
flagem, a atitude estética, recombi-
nação do que é diretamente achado 
na natureza e nas ruas de uma 
metrópole como expressão ativada. 
O termo Xamanismo Urbano remete 

a estética, ao visual e as ações que 
as fotografias registram. Ações no 
sentido de afirmar uma estética, de 
querer viver e criar um estilo visual 
que seja o lastro poético tal qual 
registrado nas fotografias documen-
tadas. Uma pesquisa de cartografia 
lançando os olhos em figuras recom-
binadas e resistentes para criar uma 
obra flexível em processo.

Palavras-chave: xamanismo urbano, 
pintura meta-gráfica, subculturas 
modernas, estética do bruto.    

 RESUMO
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ABSTRACT

Visual dissertation as objective 
to draw the lines of strength that 
permeate the subjectivity registered 
in cultural phenomena that influence 
my own visual work, photographic 
researches that register acts from 
completely different places, but 
that have a shared line considering 
all paintings and drawings 
presented here. Afro-brazilian 
rituals, vodu, african hunters, 
artists and people coming from the 
subcultures. Multiplicity in brute 
and random elements, graphics, the 
recombination of what is directly 
found in nature and the streets of 
the metropolis as ac-tive expression. 
The term Urban Shamanism refers 

to the aesthetics, to the visual 
and actions registered on the 
photographs. Actions meaning to 
affirm an aesthetics, of aiming to live 
and create a visual style that can be 
understood as a poetic line like they 
are showed up on the documented 
photographs. The act of drawing was 
like to land in an enigmatic field that 
by the time has became the essence 
of my blood through the ink witch 
I’ve been feed, in the simplicity of 
the feeling’s flow.

Key-words: urban shamanism, 
meta-graphic painting, modern 
subcultures, brute aesthetics.
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APRESENTAÇÃO

O objetivo dessa disstertação foi 
redesenhar as linhas de força que 
permeiam a subjetividade mapeada 
em fenômenos culturais que 
influênciaram meu trabalho visual. 
Durante toda a pesquisa busquei 
expressar sentimentalmente pelas 
pinturas e desenhos essa força 
bruta de uma estética através de 
fotográficas registrando atitudes 
provindas de lugares completamente 
diferentes, mas que possuíssem um 
liame compartilhado nas pinturas 
e desenhos apresentadas. Rituais 
afro-brasileiros, vodus, caçadores 
africanos, artistas e pessoas de 
rua provindos de Nova Iorque, 
Porto Alegre e do Pelourinho. Tal 
empenho surgiu da necessidade 
de potêncializar a estética que 
se mostra nas fotos: a questão 
da multiplicidade em elementos 
aleatórios brutos e toscos, o 
grafismo, a padronagem desdobrada 
em “camuflagem mezzo-alegoria” 
(Razzle-Dazzle), a atitude estética 
diagonal aos padrões de moda, 
mas que se permite ser visível por 
esse meio, a recombinação do que 
é diretamente achado na natureza 
e nas ruas de uma metrópole como 
expressão ativada. Uma pesquisa 

cartográfica que lança os olhos 
nesse emaranhado de figuras 
recombinadas e resistentes. 

A pesquisa se baseou especialmente 
em fotografias e registros pessoais 
de artistas como Luís Flávio Vitola: 
pintor, ativista cultural de Porto Alegre 
e grande amigo pessoal nos tempos 
de minha formação autoindicada 
na pintura. Rammellzee: músico de 
Nova Yorque que foi um dos pioneiros 
da cultura Hip-Hop, influênciou 
Basquiat e foi um grande artista Näif 
moderno, Jaime Figura: performer 
iconoclasta que vive no Pelourinho 
há mais de dez anos usando suas 
vestimentas pós-apocalípticas no 
seu dia-a-dia e Phyllis Galembo: 
fotógrafa étnográfica mundialmente 
reconhecida pelos seus belíssimos 
registros visuais de vestimentas e 
celebrações de culturas africanas, 
haitianas e brasileiras. Esses 
artistas foram essênciais para minha 
dissertação, pois foi por eles que 
senti uma verdadeira inspiração, 
um sentimento de proximidade, 
de irmandade que ainda não havia 
sentido tão particularmente a 
ponto de me inspirar a criar todo 
um imaginário que irá se processar 
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O termo Xamanismo Urbano remete 
a estética, ao visual e as ações que 
as fotografias registram. Ações no 
sentido de afirmar uma estética, 
de querer viver e criar um estilo 
visual que seja o lastro poético 
tal qual registrado nas fotografias 
documentadas. A afirmação 
das imagens como alegoria, 
extravagância e transbordamento 
enebriante me permitiu redesenhar 
e pintar aquilo que venho buscando 
como resgate de uma cultura 
que faz parte da vivência do 
brasileiro moderno: a explosão 
de cores, o frenesi das ações 
ritualísticas, o sangue quente, a 
sexualidade latente, os corpos 
suados. Desenhar foi pousar leve 
num campo enigmático que aos 
poucos se tornou sangue do meu 
sangue através da tinta da qual me 
alimentei, foi na simplicidade de 
fluir um sentimento que a obra foi 
se misturando infinitamente com as 
paixões visuais.

Como artista visual, confesso minha 
extrema cariência em querer me 
apoderar das palavras, entretanto 
a dissertação foi feita de modo que 
existisse esse equilíbrio entre o falar 
e o mostrar, algo que expressasse 
a dinâmica do acontecimento, o 
“verdejar da árvore” espirrado em 
tinta viva no canvas. A dissertação 
foi elaborada de uma maneira 
fluida, desenvolvi uma série 
de “cantos” inspirados em três 
linguas diferentes (Grego, Guarani 
e Latim), entre-cruzadas de uma 
maneira que pudessem deslizar 

pelo pensamento, são palavras 
esvaziadas de sentido, mas vivas 
quando cantadas circularmente 
em voz alta. Inspiração direta do 
Tutuguri Artaudiano. Esses “cantos” 
que sugerem “títulos” para cada 
aforismo apresentado são mais uma 
força de coesão entre as imagens 
dos artistas, minhas imagens e 
esse momentum que a dissertação 
quer ativar. Meus cadernos de 
vivência foram essênciais para 
cartografar os movimentos e as 
dobras necessárias. Os textos são 
poesias adaptadas de textos de 
Gilles Deleuze, Luiz Orlandi, Peter 
Pal Pelbart, Anonin Artaud, William 
Burroughs e Márcia Santiago de 
Araújo. Artistas e intelectuais com os 
quais tive contato durante a criação 
da dissertação. Nas palavras de 
Suely seria uma reatualização do 
campo vibrátil na operação dessas 
forças que estão presentes quando 
o artista busca intimamente o brilho 
suave da inspiração. 

A maneira como trabalho meu 
material bruto muitas vezes 
confunde os expectadores, mas é 
minha meta procurar tornar mais 
suave e sutil aquilo que toca o 
coração de cada pessoa que se 
envolve com minhas pinturas. 
Dizendo isso confirmo que ainda 
procuro a maturação de meus 
trabalhos, um processo árduo do 
qual sinto uma silenciosa felicidade 
em suar por cada cor e cada gota 
que colore os dias de incessante 
devir.



19

Cada palavra uma música, podem ser muitas vozes 
ou mesmo uma só, repetidamente. No seu compasso em uma ilha 

dizendo várias linguas que o lambem: grego, guarani ou latim.

AVÁ 
ZATAU
AMON
LIAMÉ
MBYA

OVERÁ
TAMOI
KUERY

NEE
THERION
OMEGA

ASHRAM
KRONOR

ALPHA

Nas noites de lucidez, eternamente retornarei.

A.U.T.R.U.
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AVÁ
Na ponta da língua alguém fala por 
mim. A própria língua é um outro. 

Na língua um dizível, um possível. 
Uma técnica na seiva e no sangue, 

esgotando todos os possíveis, 
dissipando o mundo do insone, 

sentado com a cabeça entre as mãos, 
uma testemunha amnésica já sem 
preferências e confortos, exaurido 

de possíveis. Suficientemente 
desinteressado abandonando num rio 

corrente seus pensamentos.
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ZATAU
Para existir basta abandonar-se ao 

ser, mas para viver é preciso ser 
alguém, e para ser alguém é preciso 
ter um OSSO, é preciso não ter medo 

de mostrar o osso e arriscar-se a 
perder a carne. Onde não havia mais 
nada para ganhar, mas apenas algo 

para perder, a vida. 
Za tau dari. 
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AMON
Transbordamento do fora eterno, 
energia potêncial de realidades 

dissimétricas, o efeito gatilho 
da diferença, disparação de 

auroras perfeitamente providas de 
singularidades, imanando sugestivas 

curvas em fluctuatio animi, brilhos 
discretos entre as nuvens e os 
cristais. Até que se perceba a 

ressonância interna. A afirmação em 
devir com todo seu poder. 
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LIAMé
Há Outrem? que não seja ninguém, 

nem você, nem eu, significa que 
ele é uma estrutura, estrutura que 
se encontra efetuada somente por 

termos variáveis nos diferentes 
mundos de percepção - eu para você 

no seu, você para mim no meu. 
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MBYA
Na ponta da língua se diz com 

exatidão, quando se entra e se sai, 
quando o novo surgir nas trocas 

impossíveis, de relações diagonais, 
de germinações inimagináveis, de 
intensidades rituais onde o real se 
divide a si mesmo em puros atuais. 

Disparar acelera intensidades, 
traz um algo a mais. Um sopro de 

vida guardado.
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OVERÁ
Uma essência singular implicaria 

num jogo entre afetos, em encontros 
numinosos, em possibilidades de 
saltos criativos. Amplitude a uma 
abertura de potência, um corpo 

ressonante criando sua melodia em 
diferenças que estão em agitação, 

polifonia intensiva. A essência 
singular se distingue nesses 

encontros, nesses agenciamentos. 
Imanar-se com o outro em 

movimento essa eternidade de 
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TAMOI
Universos conectivos sem origem, 

mapeando deslocamentos 
e redistribuindo impasses, 

redescobrindo trajetos e nuances. 
Buscar o singular na transformação, 

estruturações que vão se sucedendo 
deixando as escadas caírem 

tornando o corpo leve, ágil, múltiplo 
de si, vibrando além dos limites, 

sensibilizando relações no presente, 
o interior e sua dimensão do passado 

com o exterior, o puro devir.
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KUERY
Nessa pura incompletude, somos 

portadores de individuações 
possíveis, somos muitos no caminho 

do meio, esquecemos as pontas 
e nos jogamos na gênese dessa 

matéria ativa primordial desdobrada 
no ápeiron. Podemos nos carregar 
de outros possíveis além daquele 

que nos atualiza, um encontro que 
necessita diferenca de potêncial. 

Acessando o intempestivo, criando 
uma explosão sensível. Um estado da 
diferença infinitamente desdobrada, 
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NEE
Recompor-se a cada aurora, deixar 

o ovo cósmico gerar o plano de 
consistência, nomadismo do 

movimento. Omnitudo vivendo o 
corpo vibrátil em cada platô invocado. 

Artesão da seiva imaginária. Para 
cada expressão do novo, ativamos 

invisibilidade imanente. Exploramos 
esse invisível que a rigor não é 

da ordem da linguagem, nem da 
imagem, muito menos do imaginário. 

O invisível é parte da realidade, 
atravessando as coisas como uma 

nervadura virtual. Ritualização não é 
lembrança, mas efetiva reatualização. 
Onde podemos disseminar cristais de 
tempo, introduzir uma certa aberração 

temporal, um jorrar no tempo?  
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THERION
Uma viagem no espaço-tempo: O 

quarto parece sacudir e vibrar com 
movimento. O sangue e a essência 

de muitas raças: negros, polinésios, 
mongóis da montanha, nômades 
do deserto, poligotes do Oriente 

Proximo, indios, novas raças ainda 
não determinadas e por nascer e 

combinações ainda não descobertas 
passam através do meu corpo. 

Migrações, incríveis viagens através 
de desertos, florestas e montanhas, 

atraves do Pacífico num catamara 
para a Ilha da Páscoa. A Cidade 

Composta onde todos os potênciais 
humanos estão espalhados num 

vasto e silencioso mercado. 
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OMEGA
Expedições partem para lugares 
desconhecidos, com propósitos 
desconhecidos. Floresta de altas 

montanhas, violeiros, instrumentos 
mongóis de uma corda, xilofones 

ciganos e gaitas árabes. Seguidores 
de ocupações inimagináveis e 

obsoletas rabiscam em etrusco, 
vendedores de sonhos fantásticos 

e memórias testadas em células 
sensibilizadas pela fissura e 

permutados pelos materiais crus da 
vontade. Um lugar onde o passado 

desconhecido e o futuro emergente 
se encontram num zumbido vibrante 

e sem som. Entidades larvais 
aguardando algo vivo. 
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AMON
Uma sensação absurda impassível 
e impressiva, afeições descabidas 

e acontecimentos. Confrontado pelo 
reconhecimento minha superfície 

se torna ato de criação. Uma tensão 
que puxa meus olhos e me faz sofrer 

paixão, efeitos no corpo nesse espaço 
presente das causas. Acontecimentos 

insistindo em nós a um mínimo 
possível, liames temporais, passado 

e futuro incorporais frutos do 
encontro das forças da natureza. 

Esse pensamento que vem de fora 
atravessa e rasga minhas tripas.
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KRONOR
Diremos da pura imanência que ela 
é UMA VIDA, e nada diferente disso. 

Ela não é imanência para a vida, mas 
o imanente que não existe em nada 

é, ele próprio, uma vida. Uma vida é a 
imanência da imanência, a imanência 

absoluta: ela é potência completa, 
beatitude completa. Uma vida está em 

toda parte, em todos os momentos 
que tal ou qual sujeito vivo atravessa 

e que tais objetos vividos medem: 
vida imanente que transporta os 

acontecimentos ou singularidades que 
não fazem mais do que se atualizar 

nos sujeitos e nos objetos. Essa 
vida indefinida não tem, ela própria, 
momentos, por mais próximos que 
sejam uns dos outros, mas apenas 

entre-tempos, entre-momentos. 
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ALPHA
A individuação incessante 

em devir.
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Criar uma obra flexível não é uma 
tarefa fácil, assim como muitas 
vozes me ajudaram para elaborar 
os “cantos”, da mesma maneira 
se sucedeu com a construção e 
combinação de imagens e com a 
própria construção da dissertação. 
A flexibilidade aqui se baseia nas 
muitas mãos que operaram a 
massa inerte que havia antes da 
realização da obra. Essas muitas 
mãos foram guiadas apenas por 
linhas intersticiais efetivas pela 
combinação de uma força meta-
estável, permitindo tanto a harmonia 
como a dissimetria. Minha meta foi 
dar um certo equilíbrio a explosão 
que se sucedeu quando a obra 
começou a criar liames mais tênues 
com minha pintura. 

A dissertação é afirmativa na sua 
busca pela dimensionalidade do 
devir, mas não há como afirmar uma 
conclusão, meu trabalho pessoal 
apenas começou. Aqui chego 
num momento Allegro de minhas 
experiências, como um andamento 
musical interno - vibram as cordas 
e as linhas ainda não traçadas, de 
onde ainda virão momentos mais 
Prestos! 

Espero que aquilo que mais me 
motivou tenha reverberado de forma 
interessante: a graça e a beleza da 
alegoria, da ritualização, do frenesi 
festivo que as cores e os adornos 
fazem cintilar nas fotografias, nas 
pinturas e nos desenhos. A obra 
aberta pede sentimento, sobrevôo 
e corpos vazios que podem se 
preencher dessa litania poética, para 
depois se esvaziarem e continuar a 
viver a vida.  

CONCLUSÃO
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