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Resumo
O texto seguinte descreve e problematiza uma série de exercícios artísticos intitulada “Que horas são no 
relógio de Pernalonga?”, desenvolvida a partir da realização de uma autoetnografia, sob uma perspectiva 
autobiográfica. Os exercícios apresentados pretendem construir a memória do corpo infantil do artista. 
A partir de três elementos – sendo eles: uma fotografia antiga, uma roupa da infância e um conjunto de 
brinquedos –, são construídas possibilidades de elaborar uma memória desse corpo infantil. Os objetos 
citados são tratados como vestígios disparadores de lembranças e que serão utilizados nos protocolos 
artísticos para elaboração dos exercícios em questão. Partindo da experiência da lembrança para engatilhar 
a produção descrita, nos deparamos com a previsão de que “as imagens da infância, muitas vezes, nos 
fazem correr este risco sentimental, justamente por isso elas também produzem uma vacina eficaz. Sua 
beleza não surge da saudade, mas da lucidez” (GAGNABIN, 2013, p.81). Em um primeiro momento, a roupa 
de quando o artista tinha 3 anos é levada a cidade em que nasceu e morou até os 6 anos de idade, lá a 
roupa foi colocada na paisagem urbana e fotografada. Uma estratégia seguinte foi utilizar a fotografia do 
artista, tirada de um antigo álbum da família, para encontrar o mar que ele frequentava quando era criança. 
Um último protocolo no intuito de construir uma imagem de seu corpo infantil foi coletar, nessa mesma 
praia citada anteriormente, todos os brinquedos esquecidos por crianças. Esses objetos abandonados por 
desconhecidos vão estimular o artista a elaborar o que ele chama de paisagem íntima de restos. Essa 
denominação surge da relação dos objetos esquecidos com os detritos que constituem a areia da praia.
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Abstract
The proposed text describes and problematizes a series of artistic exercises entitled “What time is on the Bugs 
Bunny’s clock?”, developed from the realization of an autoethnography, from an autobiographical perspective. 
The exercises presented intend to build the memory of the child’s body of the artist. From three elements - 
they are: an old photograph, a childhood outfit and a set of toys - are built possibilities to elaborate a memory 
of this child’s body. The objects cited are treated as reminder triggers and will be used in the artistic protocols 
to elaborate the exercises in question. Starting from the experience of remembering to engage the described 
production, we are faced with the prediction that “childhood images often make us run this sentimental risk, 
precisely because of this they also produce an effective vaccine. Its beauty does not arise from longing, but 
from lucidity “(GAGNABIN, 2013, p.81). At first, clothes from when the artist was 3 years old is taken to the 
city where he was born and lived until the age of 6, there the clothes were placed in the urban landscape and 
photographed. A next strategy was to use the artist’s photograph, taken from an old family album, to find the 
sea he frequented as a child. A last protocol in order to build an image of his infant body was to collect, in the 
same beach previously mentioned, all the toys forgotten by children. These objects abandoned by strangers 
will stimulate the artist to elaborate what he calls the intimate landscape of remains. This denomination 
arises from the relation of the forgotten objects with the debris that constitute the sand of the beach.

Keywords: body; memory; photography.
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Durante esta pesquisa, meu corpo deu sinais de esgotamento, físico e psicológico. 
Não fazia mais sentido continuar impondo protocolos, que o exaurisse ainda mais. Diante do 
veto imposto pelo meu corpo físico, a direção de meu processo de produção mudou e comecei 
a me interessar por questões e elementos que reivindicavam a memória de meu corpo infantil. 
Mergulhei no meu passado, me esforcei para lembrar datas e, diante de alguns vestígios, assumi 
o caminho que meu processo foi tomando. Neste momento, minha viagem percorre paisagens 
íntimas familiares que problematizam temas de minha memória para se concretizar em material 
da autoetnografia que proponho. A viagem autoexploratória continua, mas agora enveredando 
por outros territórios.

Através de vestígios – leia-se uma foto, uma roupa e vários brinquedos (que não 
foram meus) –, construo uma poética que remete à recuperação de impressões de minha história 
de vida. Mas tenho a consciência de que essas reminiscências são fragmentos que não podem 
ser recuperados e que foram de alguma maneira deslocados, transformados ou esquecidos. Nos 
exercícios seguintes, pretendo com esses vestígios montar uma imagem de meu corpo infantil e 
com isso articular questões que problematizem a elaboração de um passado. Partindo do vestígio 
como uma imagem do que sobreviveu, por vezes enveredo por narrativas que evidenciam minha 
vulnerabilidade frente à dificuldade de tratar dos exercícios realizados.

Ganhei um relógio quando ainda era muito pequeno. Da madrinha que me presenteou, 
não tenho lembrança alguma, nem a certeza de que realmente a conheci. Esse relógio era usado 
quando eu me arrumava inteiro para ficar na rua, na frente de casa ao entardecer. Esse era um 
costume compartilhado com todos os que moravam nas vizinhanças em Itabaiana, cidade que fica 
no interior da Paraíba. O relógio era pequeno, feito para crianças e tinha um Pernalonga no meio 
do visor analógico. Os braços do coelho funcionavam como os ponteiros que indicavam as horas e 
os minutos. Esse relógio fazia parte de meu visual sempre que eu vestia meu macacão azul.

Em determinada ocasião, estava todo arrumado com meu macacão azul, relógio de 
Pernalonga e na rua quando fui fotografado várias vezes por minha irmã mais velha. Do momento 
do ensaio de fotografias de minha irmã, não tenho lembrança alguma. Essas fotos ficam em um 
álbum antigo guardado pela minha mãe junto de outras relíquias da memória da família. Em 
2005, resolvi deixar a cidade em que morei a maior parte de minha vida. Antes de sair de lá, visitei 
minha mãe no interior da Paraíba e peguei uma das fotos em que eu estava com o macacão azul 
e o relógio de Pernalonga (ver figura 1).
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Figura 1: Fotografia do meu álbum de infância. Itabaiana (PB). 1980.

Nessa foto, eu tinha por volta de três anos de idade e a ingenuidade que ela me passa 
hoje é reconfortante. Essa foto me instigou a direcionar meu processo nos fins da investigação 
para o doutorado. Entendi que não se tratava de uma mudança em meu objeto de estudos, meu 
corpo, mas uma outra maneira de abordá-lo. Com o ponto de vista de um etnógrafo que observa, 
entrevista, pesquisa, abre arquivos, cartas, caixas e tantos outros subterfúgios, fui dando vazão à 
construção poética que se segue.

Utilizei a fotografia acima para realizar exercícios, experimentos e estratégias de 
construção de uma imagem de meu corpo infantil. Elementos como a roupa que eu vestia na 
foto, como também a cidade em que a fotografia foi tirada, funcionaram como deflagradores 
do processo. É com a experiência da lembrança do tempo marcado pelos braços de Pernalonga 
que discorro. “As imagens da infância, muitas vezes, nos fazem correr este risco sentimental, 
justamente por isso elas também produzem uma vacina eficaz. Sua beleza não surge da saudade, 
mas da lucidez” (GAGNABIN, 2013, p.81). Trata-se, assim, de uma ideia de lugar que não é mais 
meu, mas de minha memória. Lugar em que experimento a possibilidade de reabitar um território, 
mas no presente.

Um autor que se tornou influência e na literatura do qual mergulhei foi José Lins 
do Rego. Esse escritor sempre fez parte de meu imaginário, mesmo antes de eu conhecer sua 
obra literária. Uma das cidades que frequentei bastante em minha infância, Pilar (PB), foi onde 
Zé Lins nasceu. Seus livros trazem um imaginário que cruza com minha história de vida. De sua 
produção, destaco dois livros que me marcaram nesta investigação: “Menino de Engenho” (1932), 
seu primeiro romance, e “Meus Verdes Anos” (1957), que é seu livro de memórias. Antonio Carlos 
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Villaça, ao falar sobre esse último, diz que “Menino de engenho e Meus verdes anos são uma só 
verdade” (REGO, 1993, p.xxi).

Em janeiro de 1956, José Lins do Rego apresentou suas memórias, explicitando:

Chamei de verdes anos os tempos da minha primeira infância. E em livros de 
memórias procurei reter tudo o que ainda me resta daquela “aurora” que para o 
poeta Casimiro fora a das saudades, dos campos floridos, das borboletas azuis. 
Em meu caso as borboletas estiveram misturadas a tormentos de saúde, a 
ausência de mãe, e destemperos de sexo. (REGO, 1993, p.3).

Na procura por reter seus verdes anos, Zé Lins descreve suas peripécias, suas 
descobertas e os cenários dos quais fazia parte no interior da Paraíba. Também procuro conservar 
na memória alguns fatos que trago como lembranças de um menino que vestia macacão azul e 
usava relógio de Pernalonga. Foi nessa prática de recordar que investi meu processo de produção, 
acreditando que poderia por via da arte elaborar (ou tentar, pelo menos) alguns fragmentos que 
me parecem importantes agora. Entendo que se essas lembranças continuam a povoar minha 
memória é porque nelas algo de essencial pode ser dito sobre a minha construção subjetiva. 
Como também sobre o imaginário de pessoas que vivenciaram a experiência do cotidiano em uma 
cidade do interior da Paraíba.

A roupa, a cidade e o artista

Em janeiro de 2016, visitei minha mãe e conversamos sobre algumas lembranças, 
sobre as fotos tiradas por minha irmã e também sobre a roupa que eu usava na ocasião. Ela 
trouxe o macacão azul que estava guardado e me deu, dizendo que era meu. Carreguei o 
macacão azul comigo e voltei a Itabaiana, cidade que fez parte de minha infância até meus 
seis anos e que me pareceu tão diferente depois de tanto tempo sem lá voltar. Não consegui 
andar muito pelas redondezas, pois era dia de feira e quando isso acontece a cidade fica cheia 
de comércio e de pessoas circulando. Coloquei minha roupa em alguns lugares da paisagem que 
ainda identificava e registrei.

Como construir uma imagem da infância utilizando uma geografia que é familiar e 
ao mesmo tempo estranha? Melhor formulando, como um estrangeiro pode criar uma imagem 
de sua infância em uma geografia com a qual não tem mais familiaridade? O macacão azul em 
Itabaiana tencionou um conflito entre o que era familiar e o estrangeiro na minha experiência com 
aquele espaço. Várias questões me passavam durante a execução do exercício, tais como: o que 
estou fazendo aqui? Por que lugares eu transitava quando era criança? E se alguém perguntar do 
que se trata essas fotografias? O que fazer se um antigo vizinho me reconhecer? Será que corro 
esse risco? Ao mesmo tempo em que a roupa figurava na paisagem, como um ruído no cotidiano 
dos passantes, ela colocava em ebulição muitos questionamentos acerca desse protocolo.
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“Retorno a Itabaiana” (2016) propõe uma estratégia de problematização de uma 
imagem de meu corpo infantil. Através da viagem à cidade onde nasci, me coloquei na paisagem 
de minhas lembranças através da peça de roupa que usei quando ainda morava lá. Meu corpo de 
artista não está presente nas fotografias, mas é uma ausência saturada de mim. Uma escrita de 
si, sendo impressa através de uma roupa de criança colocada na frente da antiga casa de minha 
família, na rua da infância. 

O que fiz em Itabaiana nesse retorno foi continuar reivindicando um território para 
meu corpo. Só que a estratégia de se colocar na paisagem mudou. O que está presente nas 
fotografias não é mais meu corpo nu como em trabalhos anteriores, mas um rastro de minha 
história. Esse exercício repete o procedimento realizado nas ruas de nome Infante Dom Henrique 
(ensaio realizado anteriormente), só que na ocasião não fazia sentido reivindicar aquele território 
para mim. Não cabia ser um corpo-menir em Itabaiana. 

Nas fotografias que compõem o ensaio “Retorno a Itabaiana”, o objeto macacão azul é 
um vestígio que sobreviveu, um fragmento que atua no presente, buscando elaborar reminiscências. 
Percebo a recorrência, nesse exercício artístico, da articulação de protocolos e procedimentos na 
problematização de uma defasagem temporal. Ou seja, uma necessidade de situar o presente, 
utilizando para isso vestígios e fragmentos que sobreviveram à perda do passado.

Figura 2: Imagem de “Retorno a Itabaiana”. Itabaiana (PB). 2016.
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No período de 10 de outubro a 14 de novembro de 2017, foi realizada a exposição 
“Sintomas Estéticos do Plural 2”, na Galeria da Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia (GO). Essa mostra foi a segunda versão da reunião das pesquisas dos professores-
artistas da faculdade a qual estou vinculado. Na ocasião, participei com “Retorno a Itabaiana” e 
para esse evento apresentei um conjunto com quatro fotografias. Cada fotografia foi impressa em 
papel fotográfico e tinha a dimensão de 30cm x 40cm. Coloquei uma moldura branca, tipo caixa, 
para dar uma ideia de relíquia, de que algo importante estava guardado ali.

A imensidão do mar

Sempre mantive uma relação muito próxima com a praia, especialmente a Praia de 
Tambaú, em João Pessoa (PB). Morei no bairro de mesmo nome a maior parte de minha vida e 
fui incontáveis vezes para a praia de mar calmo e águas verdeazuladas. Esse lugar não significa 
para mim apenas sol, água, areia e verão. Quando era criança, costumava ficar dentro do mar até 
a pele enrugar. Já adolescente, gostava de ir à noite para a praia sempre que estava triste. Tornei-
me adulto e continuei indo a noite para praia, mas em busca de intimidade com outros homens.

“Sonha-se muito na praia” (PAULS, 2013, p.7). É essa a primeira frase escrita por Alan 
Pauls em seu livro “A Vida Descalço”. “Sonha-se muito na praia porque a praia é um território 
livre de imagens” (PAULS, 2013, p.9), completa o escritor argentino. Nessa obra, Pauls faz um 
misto de ensaio e livro de memórias quando desvela sua vivência na praia que frequentava 
em sua infância. O papel da memória no seu relato também é importante para construir um 
cenário social e cultural em que Pauls estava inserido. O livro é uma ode à praia e um libelo 
autobiográfico que me transportou para João Pessoa, mais especificamente para a Praia de 
Tambaú: a praia de minha infância.

No meu processo, demorei para me defrontar com a praia. Como procedimento de 
pesquisa de campo, resolvi em uma das idas a João Pessoa, em 2016, fazer uma expedição pelo 
bairro de Tambaú. O exercício consistiu em elencar recordações de fatos ocorridos naquelas 
redondezas, quando ainda era criança e adolescente. Antes de ir a campo, confeccionei cartazes 
que indicavam minhas lembranças. O protocolo era ir a esses lugares, me posicionar como um 
marco geolocalizador e, segurando o cartaz referente, registrar esse momento em fotografia. 
Designei esse exercício com o nome de “Aqui...” (2016) e foi através dele que cheguei à praia.

Penso na praia como o lugar que me marcou enquanto eu morava em João Pessoa 
e ainda proporciona uma sensação agradável quando lá retorno. “Uma paisagem de restos e 
escombros microscópicos. A praia é ao mesmo tempo o que esteve antes e o que veio depois, o 
princípio e o fim, o ainda intacto e o já arrasado, a promessa e a nostalgia” (PAULS, 2013, p.26), 
define Alan Pauls acerca desse cenário tão presente em minha vida. Seria a praia a materialização 
da ideia de defasagem temporal? Como lidar com esses restos? Como construir um exercício 
artístico que articule a paisagem de restos da praia com os fragmentos da memória?
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O pensamento acerca da defasagem temporal foi apresentado em um curso realizado 
como disciplina no doutorado, ministrado pelo professor Luiz Cláudio da Costa. Essa ideia me 
faz pensar na praia frequentada antes e o que veio depois citado por Alan Pauls. A sensação 
familiar, de me sentir em casa, que tenho ao voltar a praia de minha infância é uma experiência 
do presente, que está sendo vivida, mas simultaneamente é defasada por fragmentos da memória 
ou de atos e gestos que surgem do passado sem que eu esteja esperando.

Desde meu encontro com o Infante Dom Henrique na minha pesquisa, fui atravessado 
pela ideia de explorador que historicamente ele traz consigo. Fiquei instigado pelo pensamento 
de lançar-se ao mar com o objetivo de alcançar novas terras e, por conseguinte, novos sonhos. 
Imprimi a foto que peguei do antigo álbum de família em papel vegetal e depois coloquei dentro de 
uma garrafa. Pensei em jogar ao mar e esperar algum resultado, mas logo desisti dessa proposta. 
Experimentei colocar água do mar dentro da garrafa. Deixei assim por alguns dias e notei que a 
água em contato com o papel impresso causava danos à imagem que ali estava. A água mudou 
de cor e quando chegou ao tom de magenta eu descartei a água de cheiro fétido.

O resultado é uma mancha do que restou da fotografia: uma silhueta. A foto, que 
considero um vestígio, tornou-se um resíduo nesse experimento. Seria um rastro para perseguir 
uma lembrança? Com o resultado alcançado, repeti o procedimento em mais 39 garrafas. Ao todo, 
40 garrafas, uma para cada ano de vida. Em “Epifanias” (2017), o desgaste da impressão, feita a 
jato de tinta, cria a possibilidade de arruinar a imagem, mas ao mesmo tempo de desvelar o que 
a memória insiste em guardar. Se em “Retorno a Itabaiana” volto ao cenário da primeira infância 
para lembrar, no conjunto de garrafas de “Epifanias”, aposto no apagamento.

Figura 3: “Epifanias”. Rio de Janeiro (RJ). 2017.

“Epifanias” ainda não foi montado para exibição, mas planejo colocar as garrafas em 
fila, lado a lado, em um suporte de madeira branca, tipo prateleira. Fixada à parede, essa estrutura 
terá aproximadamente 10cm de largura e ficará na altura do olhar do observador. A foto acima 
ilustra como visualizo a montagem desse exercício.
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A ruína da memória

No começo do ano, na Praia de Tambaú, é fácil ver a existência de piscinas, poços, 
lagoas, castelos, praias artificiais, engenharias da imaginação infantil abandonadas à provável 
destruição pelas ondas do Oceano Atlântico. Nesse cenário, encontrei sem procurar um brinquedo. 
Assim, resolvi caminhar todos os dias pela extensão dessa praia e coletar todos os brinquedos 
que encontrasse na areia. Esse protocolo tornou-se uma prazerosa obsessão: procurar na areia 
qualquer vestígio colorido da infância dos outros. 

Com uma quantidade ainda pequena desses objetos impregnados de solidão 
infantil e amigos imaginários, voltei à praia em um dia de manhã e cavei uma piscina. Situei os 
brinquedos coletados na areia e acrescentei a foto de minha infância que venho utilizando em 
alguns exercícios, só que desta vez congelada. Enquanto a pedra de gelo derretia ao sol de verão 
no Nordeste, fui fotografando.

O resultado não ficou satisfatório. A fotografia ficou com características publicitárias, 
com seus objetos arrumados em um cenário de praia. Como pensar a praia como um espaço de 
afetos e desejos? É possível articular uma paisagem de restos com a intimidade e a solidão que 
vem atravessando meu processo? De que maneira os brinquedos encontrados se relacionam com 
meu corpo de artista e, mais ainda, com a construção de uma imagem de meu corpo infantil? 
Durante o meu percurso nesta viagem, vários experimentos deram errado aos meus olhos, mas 
serviram para apontar outros trajetos a seguir ou suscitar questões que indicavam algum problema.

Diante do resultado da experimentação acima, decidi que os brinquedos deveriam 
estar sozinhos, dispostos de alguma maneira que eu ainda não sabia ao certo. A fotografia de minha 
infância se tornou protagonista da piscina, habitando um espaço que despertava meu interesse 
nos “meus verdes anos”. Foi uma questão de posicionamento do olhar, o tempo suficiente para eu 
voltar meus olhos para a imensidão do mar e atentar para a maré que estava enchendo. Esperei 
mais um pouco e a água invadiu a piscina, carregando a fotografia ao sabor das ondas. Fotografei 
o momento exato da destruição de meu idílico cenário da infância e o resultado é “Da fortaleza 
de outrora” (2017).
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Figura 4: “Da fortaleza de outrora III”. João Pessoa (PB). 2017.

O exercício “Da fortaleza de outrora” consiste no conjunto de três partes. Dois dípticos, 
com fotografias em tamanho menor, e uma imagem grande sozinha. Durante a realização das 
fotos, fui atravessado pela força do mar, que destruiu sem esforço a piscina que trazia segurança 
na minha época da infância. Quando pequeno, eu tinha a ingenuidade de acreditar que dentro da 
piscina eu poderia controlar o mar. Acredito que, com esse exercício, entendi que minhas lembranças 
não tentam resgatar o passado, mas me situam no presente, lugar em que encontro com o meu 
passado. “Da fortaleza de outrora” é uma resposta, dentre várias possibilidades, de como penso a 
praia como um espaço de afeto. Na criação desse exercício, fiz a ação de construir minha própria 
piscina, como fazia antigamente, um gesto que aponta como os vestígios desencadeiam afetos 
dentro do meu processo.

Essa construção da piscina descrita acima tinha o intuito de repetir uma imagem 
consciente de uma experiência na infância, pelo menos como essa vivência aparecia para mim. 
Isso tudo me remeteu a um ensaio de Freud (1976) para quem um gesto ou uma atitude pode 
repetir um trauma de que não se tem mais memória, de que nem se é consciente. No caso do 
exercício “Da fortaleza de outrora”, eu me proponho a repetir uma experiência que tenho imagem 
consciente, mas essa memória ou consciência que parece malograr quando a força da água 
desmancha a piscina de areia. 

Na experiência com o mar que resgatei com “Da fortaleza de outrora”, logo fiz uma 
relação com o vídeo “Sandcastles” (2009), da série intitulada “Children’s games”, do artista belga 
Francis Alÿs. Trata-se do sexto desses jogos infantis e foi realizado em Knokke-le-Zoute, na Bélgica. 
O vídeo mostra três meninos cavando a areia da praia com a ajuda de pás e construindo uma 
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elevação na areia. Quando a maré sobe e a água do mar chega ao monte, eles jogam mais areia 
para que a água não destrua o “castelo de areia” deles. Mais adiante, eles sobem na elevação e 
ficam ilhados por um momento. Mas não têm como conter a água do mar e o castelo é destruído, 
o que acaba com a brincadeira.

Na minha proposta, utilizo da proximidade com a água, cavando a areia até aparecer 
água dentro do buraco. No caso do jogo filmado por Alÿs, a água é uma ameaça ao redor, um 
monte de areia cercado pela água do mar. Mas nos dois casos a brincadeira acaba quando a força 
do mar mostra sua onipotência.

Com o investimento de minhas coletas na praia, consegui coletar uma quantidade 
satisfatória de brinquedos. Fiz alguns testes de configuração e decidi que “Pequenos abandonos” 
(2018) é uma instalação, constituída por uma faixa de brinquedos dispostos no chão, com 
um postal do Hotel Tambaú fixado na parede próxima aos brinquedos, na altura que sugere o 
olhar de uma criança. Gostaria de acrescentar à instalação um postal da Praia de Tambaú para 
territorializar a minha coleta de brinquedos. Não se tratou de uma praia qualquer, todos os objetos 
foram encontrados na praia de minha infância.

Figura 5: “Pequenos abandonos”. Rio de Janeiro (RJ). 2018.

O exercício acima trabalha com a questão de que foi preciso alguém esquecer um 
brinquedo na praia para que eu pudesse coletar. “Pequenos abandonos” é fruto do esquecimento 
alheio e da minha lembrança e comprometimento de ir procurar esses objetos. A relação do 
lembrar com o esquecer aqui me transformou no presente, a cada brinquedo encontrado, e 
me situou como sujeito do meu processo. A ação de caminhar persistiu nos últimos protocolos 
realizados para essa investigação. Para coletar esses objetos de plástico coloridos, eu não usei 
meu salto alto (como em outros protocolos), mas caminhei nas areias da praia movido pelo 
desejo de ser sujeito de meu processo.



376

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

Pela possibilidade de uma paisagem íntima de restos

A fotografia de infância, o macacão azul e os brinquedos coletados na praia são 
vestígios que possibilitaram minha trajetória pelos meandros da memória. Vestígios que 
ativaram possibilidades de questionar meu corpo. É curioso atentar para o fato de que no final de 
minha viagem autoexploratória eu tenha abandonado a presença física de meu corpo nos meus 
protocolos artísticos. O que aparece desse corpo nos exercícios apresentados são apenas rastros, 
gestos e ações.

Tenho a impressão de que, dentro de todo o meu processo de produção, o exercício 
que mais me parece pessoal, e por isso mais me afeta, é o fato de procurar na praia da minha 
infância brinquedos esquecidos. Através do esquecimento do outro, eu busquei elaborar o que me 
faltou. “Alimentar a ‘criança interior’ significa recuperar o passado – um processo de volta para 
trás e de recaptura das experiências fragmentadas ou reprimidas da infância –, mas apenas com 
o objetivo de libertá-los” (GIDDENS, 1993, p.115). 

Parti de uma fotografia de infância e fiz uma tentativa de recuperar alguns rastros de 
mim. Experimentei procedimentos em que a própria fotografia foi utilizada para obter a imagem 
de um corpo infantil. Uma roupa, há anos guardada, precisou reivindicar seu lugar no presente. 
Vestígios que foram se articulando para indicar uma interferência na minha vida no presente. Durante 
o processo, assumi a praia como uma paisagem íntima de restos. “Escombros microscópicos” 
da areia, misturados a brinquedos esquecidos e articulados com minhas reminiscências, uma 
combinação que identifica mais uma faceta de meu corpo durante a pesquisa.

Por fim, gostaria de tratar de um último exercício que busca sintetizar o que proponho 
como uma paisagem íntima de restos. Trata-se de um desdobramento do protocolo anterior, de 
coletar brinquedos esquecidos na praia. “Migalhas” (2018) evidencia a minha preocupação em 
deixar rastros, mesmo que o terreno já seja saturado de detritos. É uma necessidade de realizar 
uma ação que mostre uma impressão de meu corpo, por mais que esse corpo não esteja mais 
presente fisicamente.

Uma trilha de brinquedos abandonados para direcionar um norte, uma geografia 
qualquer que me faça deslocar. Deslocar o lugar da infância, a intimidade, a solidão, o desejo 
de ser reconhecido. “Migalhas” traz uma referência ao conto infantil “João e Maria”, dos Irmãos 
Grimm, como também presta uma homenagem ao artista Richard Long, fazendo uma alusão 
muito particular à obra “A Line Made by Walking” (1967). Nesse exercício, utilizei brinquedos 
meus, novos, comprados na tentativa de deflagrar um protocolo. Coloco-os na praia em que tantos 
brinquedos deixados pelos outros eu coletei e fotografo esse procedimento simples.

Todos os exercícios apresentados neste capítulo compõem a série designada “Que 
horas são no relógio de Pernalonga?”.
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