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Resumo  
A partir da experiência de práticas artísticas no atelier de gravura da FAV/Artes, trago inquietações geradas 
durante a pesquisa de mestrado, linha C, resgatando o ateliê como lugar em que “fabricações e acidentes 
visuais” permitem pôr em relevo fissuras e brechas no método artístico – científico. Apresento reflexões 
sobre como essa experiência pôde favorecer  a “paisagem imaginária da pesquisa” e se desdobrar em 
táticas móveis, em que o imaginário de questões não cessa de assumir novas formas de surgir “sempre de 
novo.” Desta maneira, adotando o atelier como lugar dessas mobilidades, trago imagens fotográficas de 
viagem ao Marrocos, realizada em de 2011 – especificamente do percurso de Marrakesh à Essaoira – para 
questionar métodos de produção, ensino e pesquisa em arte e arquitetura. Desse modo, a partir de tais 
imagens, propus-me à experimentação de técnicas de gravura como forma de flexibilizar diálogos nas 
fronteiras dos campos disciplinares, sobretudo entre arte, ciência e filosofia. Assim, neste texto, construo 
narrativas imago-textuais para expor como o atelier de gravura, local de práticas artísticas, tornou-se o 
lugar mediador de experiências prático-teóricas e, por assim dizer, da conjunção de saberes; entre o uno 
e o múltiplo, o inteligível e o sensível, o corpóreo e o incorpóreo, o objetivo e o subjetivo, o desejo e a 
necessidade dos objetos como razão de todas as experiências.   

Palavras-chave: atelier de gravura; imagens; paisagens; artografia.

Abstract  
Based on my experience with artistic practices at the FAV/Artes engraving atelier, I explore concerns 
that emerged during my research for the Master of Arts programme, line C. This study aims to revive 
the atelier as a place of “making do”, in which “fabrications and visual accidents” can magnify fissures 
and breaches in the artistic-scientific method. I present reflections on how this experience can favour the 
“imaginary landscape of research” by developing mobile tactics, where the imaginary of questions does 
not cease to produce new ways of “always appearing again”. Adopting the atelier as the space for such 
mobilities, I used photographic images from a trip from Marrakesh to Essaoira in Morocco in 2011 to 
question production, teaching and research methods in art and architecture. With these images as a basis 
for my work, I experimented with engraving techniques as a way of rendering the dialogues at the frontiers 
between disciplinary fields – primarily art, science and philosophy – more flexible. In this text, I construct 
image-textual narratives to expose how the engraving studio, as the space for artistic practices, became 
a ‘space for mediating between practical-theoretical experiences and the conjunction of different kinds of 
knowledge – that is, between the one and the multiple, the intelligible and the sensible, the corporeal and 
the incorporeal, the objective and the subjective, and the desire and necessity of objects as the reason for 
all experiences.

Keywords: engraving atelier; images; landscapes; a/r/tografic.
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“Não era , porém, uma imagem, mas qualquer coisa como um lugar 
totalmente vazio no qual apenas as imagens, um sopro, a palavra, poderiam 

eventualmente acontecer; não era, assim, nem sequer um lugar, mas, por 
assim dizer, o lugar do lugar, uma superfície, uma área absolutamente lisa e 

plana, na qual nenhum ponto se podia distinguir de outro.”

(Giorgio Agamben)

Introdução

Neste artigo propus-me a relatar experiências ocorridas no atelier de gravura da FAV/
Artes, as quais permitiram-me potencializar a pesquisa em curso no mestrado, linha C, que tem 
por finalidade questionar processos de mediação em arquitetura através de processos prático/
teóricos, artografia1.Desta maneira, ao adotar o ateliê como lugar de mobilidades, apropriei-me 
das imagens fotográficas realizadas em viagem ao Marrocos para flexionar campos disciplinares 
como arte/arquitetura, ciência e filosofia. Nesse sentido, o ateliê permitiu-me produzir novas 
imagens enquanto ampliação das experiências artísticas, assim facilitando o acesso a vivências 
e memórias de deslocamentos associados à viagem, bem como acessar afetivas memórias da 
infância e de textos relevantes, os quais referenciam as viagens como itinerários para o conhecer. 
Deste modo, o ateliê transformou-se em um lugar de trânsitos crono-espaciais ao flexibilizar 
dicotomias, permitindo refletir sobre a interdisciplinaridade no campo da filosofia e recuperar 
bases epistemológicas, como o marxismo e a fenomenologia, relevantes para a teoria crítica 
em arte e arquitetura a partir da pós-modernidade. Assim, através de “fabricações e acidentes 
visuais” experienciados em atelier, pude resgatar o pensamento coletivo e artesanal em 
oposição à ideia benjaminiana de “contração do tempo”2 na modernidade, que dá origem a um 
tempo linear, abstrato e subjugado a um devir vazio. Dessa forma, este texto oferta relatos e 
reflexões ocorridas a partir das práticas artísticas em oposição à cultura positivista que impera 
no pensamento técnico-científico. Para tanto, as imagens realizadas nos anos 2011, 2017 e 
2018 assumem, neste artigo, o papel de protagonistas ao mediar reflexões prático-teóricas no 
atelier de gravura; entendido, aqui, como um “entre-lugar”3 ao promover o pensamento crítico no 
processo de investigação que se enuncia.

1 Do inglês A/r/tografic, o termo aponta para o trabalho de “artist-researcher-teacher (artista-pesquisador-professor) ao 
tentar integrar theoria, práxis e poesis, ou teoria/pesquisa, ensino/aprendizado e arte/produção.” (IRWIN, 2005, P. 88)
2 Ver “Experiência e pobreza”, de1933, O narrador, de 1936, os ensaios sobre Proust e Baudelaire, as “Teses sobre 
filosofia da história” de 1939, em que Walter Benjamin passa a enfatizar a problemática da pobreza da experiência 
moderna e, ao mesmo tempo, sugerir a urgência da necessidade de sua reconstrução.
3 A palavra heterotopia vem da junção de hetero (diferente, outro) e topos (lugar). “Entre-lugar” como sinônimo de 
heterotopia, do “heteróclito”, onde as coisas encontram-se dispostas de tal modo que não é possível estabelecer para 
elas um lugar comum. 
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A coleta das imagens

Em 2011, sob influência do livro Viagem do Oriente, de Le Corbusier, e a partir de 
perspectivas teóricas de Kenneth Frampton4 como o Regionalismo Crítico5 e a Tectônica6, tracei 
um plano de viagem que contemplava o itinerário Porto – València – Marrakesh – Porto. Tinha 
como propósito buscar o encontro com arte/artefatos e arquiteturas/paisagens vernaculares que 
pudessem demonstrar alguma pertinência quanto aos materiais e suas geografias (exploração 
informal arqueológica/antropológica). Desse modo, em aproximação com o campo da 
fenomenologia via tectônica, senti-me impulsionado a viajar como forma de conhecer. Assim, com 
o itinerário em curso, após permanência de cinco dias em Marrakesh, apareceu a oportunidade de 
ir à Essaoira, cidade de colonização portuguesa às margens do Oceano Atlântico; viagem que me 
exigiu a travessia de 174 quilômetros pelo Saara Ocidental.  

Desta forma, rumo a Essaoira, dentro de uma van, a profusa realidade de terra e céu 
transformava-se num grande e incomensurável vazio. Ao mesmo tempo, com a cabeça recostada 
no vidro, a olhar profusamente para o horizonte, meus pensamentos tornavam-se fluidos enquanto 
o deserto transmutava-se numa grande pintura – impressionava-me os estados da matéria, pois 
tudo parecia estar reservado ao devir – e quando já não mais podia me opor aos deslocamentos 
do pensamento comuns à uma viagem, um cubo de terra, perfeita forma esteriotômica7, apareceu 
à minha frente, insurgindo da terra, promovendo deleite ao justapor vivências, experiências 
e memórias – momento em que “um teatro de alocações diversas”8 se dava com os marcos 
daquela paisagem – não hesitei e, com o celular na mão, coloquei-me a fotografar o objeto e seu 
entorno enquanto um torpor inquisitivo se instaurava: o que era aquela construção? porque ela 
despertava-me referências das mais eruditas às mais populares? porque estava ali meio a tantas 
ruínas? o que eram aqueles vestígios em leiras de tijolos ao redor? palavras de barro? narrativas 

4 Kenneth Frampton, arquiteto, historiador, crítico e ensaísta anglo-americano, responsável pela retomada da teoria 
crítica frankfurtiana e da fenomenologia Heideggeriana para a construção de um pensamento crítico em arquitetura 
no séc.: XX. 
5 Termo Regionalismo Crítico,  expressão que Frampton tomou emprestada dos teóricos Alexander Tzonis e Liane 
Lefaivre, sintetiza para Kate Nesbit (2008, p.501), alguns aspectos da teoria crítica frankfurtiana com interesse 
fenomenológico na especificidade do lugar. 
6 Relacionado à arte ou à arquitetura, o vocábulo “Tectônica” pode assumir diferentes significados. Entretanto, aqui 
tomaremos como ponto o sentido etimológico de “Poética da Construção” recuperado por Kenneth Frampton no 
livro Estudos sobre cultura tectônica: poéticas da construção na arquitetura dos sécs. XIX e XX (1995), obra também 
conhecida como Studies. (BARATA, 1995, p.11)
7 Do grego: Stereo = sólido, tomia = cortar. Para Frampton (1995,p.16), Gottfried Semper classificou o trabalho da 
construção em dois procedimentos fundamentais: a tectônica da estrutura, em que componentes leves e lineares 
são montados de modo a formar uma matriz espacial, e a estereotomia das fundações, onde massa e volume se 
formam conjuntamente através do empilhamento repetitivo de elementos pesados, sendo, esta última, a capacidade 
da alvenaria de suportar cargas, no caso pedra maciça ou tijolo.
8 Expressão utilizada por Hal Foster ao referir-se à ruptura epistemológica causada pela experiência fenomenológica 
provocada pelos objetos da Pop Art e, sobretudo pelo Minimalismo, de maneira extrínseca às artes plástica. Assim, 
ainda para Foster (2015, p.55), “[...] longe de ser idealista, a obra minimalista mescla a pureza da concepção com a 
contingência da percepção, do corpo num espaço e tempo particulares.” Em nota, a experiência cavada pelo minimalismo 
serve de revisão epistemológica da experiência arquitetônica para muitos arquitetos na contemporaneidade.
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em constante descontinuidade? a aporética das construções? quanto resíduo se opunha à minha 
visão de preservação? A partir de então, muitas paisagens semelhantes apareceram à minha frente 
e não pude deixar de registrar a repetição das ocorrências. Entretanto, as questões, impassíveis de 
respostas naquele momento, ficaram guardadas pelos registros fotográficos. Até que, em 2017, 
a partir da experiência de práticas artísticas no atelier de gravura da FAV/Artes, pude trazer tais 
imagens (Figura 1) como representação das inquietações geradas durante a pesquisa de mestrado, 
linha C, resgatando o atelier como lugar em que “fabricações e acidentes visuais “permitiram-me 
pôr em relevo fissuras e brechas no método artístico – científico.

Figura 1: Sequência de imagens fotográficas do percurso Marrakesh – Essaoira, Saara Ocidental, Marrocos. 
Fonte: Cristiano Lemes (2011).

Notadamente, as imagens fotográficas coletadas na viagem já traziam à superfície 
algumas questões paradigmáticas da cultura moderna como: tempo e espaço, moderno e arcaico, 
erudito e popular, asséptico e tátil, entre outros. Assim, não obstante, algumas questões que 
ascendem do campo disciplinar da arquitetura, e sobretudo da tectônica, faziam-me questionar a 
ideia de promover reflexões sobre ensino de arquitetura por meio de imagens. Pois, para Frampton 
(1995), a ênfase colocada na representação fotográfica na prática contemporânea da arquitetura 
incluiu, mesmo inconscientemente, uma preconcepção integralmente fotográfica da forma 
arquitetônica. Aspecto evidenciado como negativo quando o autor infere que: “ao contrário das 
artes plásticas, a arquitetura não pode ser representada, mesmo nominalmente, por uma única 
imagem fotográfica” (FRAMPTON, 1995, p.55). E apesar de Frampton admitir ser esta a forma 
como a disciplina passou a ser difundida para o público especializado ou não, ele acirra a crítica 
sobre a representação fotográfica ao dizer que construir, na atualidade, “aparece como imagético 
e perspectivador, mais do que tátil e espacial.”(FRAMPTON,1995, p.55) Sobre a educação do 
arquiteto, o autor critica a contração dos currículos de arquitetura com a intenção explícita de 
melhorar a eficiência e reduzir custos; para ele, uma operação draconiana “a ser operada com 
pouco ou nenhum respeito pelo tempo que demora um aluno amadurecer”(FRAMPTON, 1995, 
p.56). Assim, tais provocações sobre a circulação das imagens e ensino de arquitetura somaram-
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se às minhas críticas particulares aos mecanismos da abstração em metodologia de projeto de 
arquitetura fazendo-me inquirir: Como posso trabalhar reflexões críticas em arquitetura a partir 
do conceito framptoniano da representação fotográfica? Se o autor critica a redução dos currículos 
de arquitetura como uma resposta tecnocrática, como propor novas maneiras de resistir à essa 
contração da experiência num tempo e espaço tecnológicos? O que poderia ser ofertado em 
oposição aos mecanismos da abstração (ou objetivação) em arte e arquitetura?  À vista dessas 
indagações, para prosseguir, apoiei-me no argumento de Frampton (1995), para o qual o arquiteto 
tem que ser um artesão e que, para tal, quaisquer ferramentas são adequadas; seja o computador 
e/ou modelos experimentais matemáticos, sem com isso deixar de ser artesanal. A cerca desse 
pensamento o autor assevera que:

é ainda artesanal: o trabalho de alguém que não separa o trabalho da mente do 
trabalho da mão. Envolve um processo circular que leva a ideia ao desenho, do 
desenho à experiência, da experiência à construção, e de volta à ideia. [...] este 
ciclo é fundamental no trabalho criativo. (FRAMPTON, 1995, p.61)

O atelier de Gravura: lugar de “fabricações e acidentes visuais”

Estimulado pelos paradoxos coloquei-me às práticas artísticas com a expectativa de 
que a experimentação das imagens pudesse trazer-me a caminhos reflexivos. Desse modo, no 
tocante às técnicas de gravura como xilogravura, metal e serigrafia, houve primeiro um momento 
de experimentação e construção de intimidade com os “modos do fazer” que elas impunham 
acidentalmente. Num segundo momento, após seleção das técnicas que melhores resultados 
apresentaram para a manipulação das imagens, pude escolher a gravura em metal e a serigrafia 
como estratégias para explorar as imagens escolhidas. Surpreendentemente, as técnicas mesmas, 
acabaram por sugerir as imagens a partir da verificação dos melhores resultados da fabricação9. A 
xilogravura fora a primeira técnica a ser experimentada, mas logo descartada por não permitir a 
integridade das imagens coletadas no campo antropológico.

A gravura em metal, segunda técnica em experimentação, um tanto laboriosa, consistiu 
em decalcar a versão preto e branco em chapa offset – um processo de gravação de imagens que 
se assemelhava a uma alquimia culinária – fotocópias transferidas para chapa metálica através 
de solvente(tinner) após ser higienizadas com sal e vinagre. Depois da transferência e da secagem 
completa, a imagem transferida sofreu um processo de selagem com silicone para então, após 24 
horas, ser novamente apagada por solventes (Figura 2). Desse modo, as imagens apenas vieram 
à tona novamente após as matrizes serem roladas com tinta offset. Optei por trabalhar apenas 
com o preto, pois interessava-me ressaltar as texturas que compunham os diferentes estados 
da matéria na composição das imagens – desejo surgido espontaneamente como tática tátil 

9 Para De Certeau (1994, p.39), “a fabricação que se quer detectar é uma produção, uma poética.”
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à medida que elegia as texturas como base da leitura das mesmas – método que intitulei de 
“texturalidades” (texturas + literalidades).

Figura 2: Cópia (em scanner) das matrizes de gravação em chapa offset. Série “Ensaio sobre o vazio”, Goiânia, Brasil. 
Fonte: Cristiano Lemes (2017).

Deste modo, como aprofundamento na “texturalidade” das imagens, quis experimentar 
as possibilidades da serigrafia; técnica que melhor permitiu identificar a densidade dos diferentes 
estados da matéria pelo resoluto contraste em preto e branco. Para tanto, as imagens foram 
tratadas em computador (Figura 3) de maneira que a granulação da matéria fosse evidenciada 
pelos jogos das diferentes formas sob a luz; jogos estes contidos nas imagens originais, porém 
esmaecidos pela presença dos diferentes tons e cores. Assim, após o tratamento das imagens, as 
matrizes produzidas em computador foram impressas em papel vegetal e depois transferidas para 
as telas serigráficas através de uma apropriada mesa de luz. 

Figura 3: Imagens tratadas em “photoshop” para gravação de tela serigráfica - Goiânia, Brasil. 
Fonte: Carlos Monaretta (2017).
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Dessa maneira, as constantes reemissões das imagens originais aos diferentes 
tratamentos, às diferentes superfícies de gravação e às câmeras de luz como a máquina de xérox, 
o computador e a mesa de luz da serigrafia, faziam-me questionar sobre as origens da própria 
técnica fotográfica: Estava diante de um paradigma técnico-científico e artístico-filosófico ao 
reinscrever imagens digitais em superfícies de gravação? Deste modo, ao experimentar as técnicas 
no atelier, percebi que manipular as imagens permitia-me tocar diferentes estados de matérias, 
à maneira das “experiências cosmológicas”10 contidas nas próprias imagens. Por consequência, a 
partir da manipulação artesanal, foi possível construir contrapontos ao fabricar novas paisagens 
utilizando técnicas vinculadas a processos que ampliam a capacidade de reprodução técnica. 
Da mesma forma, ao refundar matrizes fotográficas, os processos permitiram novas formas de 
revelação em que as cópias, embora referissem às imagens originais, passavam a constituir novas 
possibilidades de desvelamento11. À primeira leva de imagens “reveladas” pelos processos de 
gravura em metal (figura 4) e serigrafia (figura 4) chamei de “ensaios sobre o vazio”. Pois, meus 
percursos sobre as imagens realizadas no vazio do deserto consistiam em esvaziar ainda mais o 
espaço de investigação, desertificando-as. 

Figura 4: Foto registro de gravura metal (offset) sobre papel (imagens superiores); 
impressão serigráfica sobre placa cimentícia (imagens inferiores). Série “Ensaio sobre o vazio”, Goiânia, Brasil. 

Fonte: Cristiano Lemes (2018).

10 Para Merleau-Ponty, “a fenomenologia iniciante, de ser uma ‘psicologia descritiva’ ou de retornar ‘às coisas mesmas’ 
é antes de tudo a desaprovação da ciência. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3)
11 O ato de desvelar para Martin Heidegger significa “[...] ‘redescobrir’ o que foi ocultado na história da metafísica. 
Mas se o ser pode se ocultar, é porque pertence à sua natureza dar-se ao homem sobre dupla forma de velamento e 
desvelamento, num horizonte de manifestação que é o tempo.” (ZUBEN, 2011.p1)
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Numa segunda fase de experimentação, fora-me aconselhado experienciar processos 
digitais de gravura a partir da qualidade digital das imagens originais. E embora tenha adotado 
a sugestão, não quis abandonar os processos vivenciados em atelier; pois os mesmos haviam 
promovido a capacidade artesanal de manipulação das imagens e assim permitido uma dilatação 
espaço/temporal/material, ou duração12. Dessarte, ao tentar conciliar perspectivas opostas, intuí 
que poderia sobrepor as imagens criadas e todos os processos experimentados até o momento 
– uma espécie de bricolagem13 que se dava em jogos táticos e estratégicos de sobreposição. 
Assim, passei a realizar combinações de imagens em sobreposição de transparências e sobrepô-
las às matrizes em offset. Jogos compositivos que, ao ser levados ao scanner da impressora 
caseira que dispunha, forjaram paisagens mais complexas em jogos de matérias e significados. 
Desse processo, nasciam, das unidades de imagens sobre o vazio, “assemblages”14 (Figura 5) que 
remetiam a paisagens humanas imaginárias, oníricas e fantasiosas – simulacros de memórias e 
vivências como nas operações em projeto arquitetônico – como se tais imagens reproduzissem a 
metáfora corporal15 de um inventado fotógrafo(eu). Essas imagens, chamei-as de “sobreposições 
ao vazio.” 

12 Para Deleuze, o conceito de “duração” em Bergson não corresponde somente “à experiencia vivida; é também 
experiência ampliada, e mesmo ultrapassada; ela já é condição da experiência, pois o que esta propicia é sempre um 
misto de espaço ou de duração. [...]; o espaço apresenta-nos uma exterioridade sem sucessão (como efeito, a memória do 
passado, a lembrança do que se passou no espaço já implicaria um espírito que dura).Produz entre os dois uma mistura, 
na qual o espaço introduz a forma de suas distinções extrínsecas ou de seus ‘cortes’ homogênenos e descontínuos, ao 
passo a duração leva a essa mistura de sucessão interna, heterogênea e contínua.”(DELEUZE, 2008, p. 27)
13 Bricolagem, termo referente à “bricoleur” - tomado de empréstimo a Claude Lévi-Strauss, para quem este ato 
remonta ao “pensamento selvagem”, uma ação que guarda as características da ciência primitiva. [...]. Em nossos 
dias, o ‘bricoleur ‘continua sendo aquele que trabalha com as mãos, utilizando meios desviantes em relação aos 
empregados pelo homem de artes. (STRAUSS, apud JAQUES, 2003, p.24).
14 Para Michael Archer (2001, p.3-4) “existem duas ideias-chave amalgamadas à palavra “assamblage”. A primeira é a 
de que, por mais que a união de certas imagens e objetos possa produzir arte, tais imagens e objetos jamais perdem 
totalmente sua identificação com o mundo comum, cotidiano, de onde foram tirados. A segunda é a de que essa 
conexão com o cotidiano, [...], deixa o caminho livre para o uso de uma vasta gama de materiais e técnicas até agora 
não associadas ao fazer artístico.”
15 Metáfora corporal – “A capacidade do ser experimentar o mundo sensorialmente reverte-nos para o conceito 
de imaginação corpórea tal como foi proposto por Gianbattista Vico na Scienza Nuova de 1730. Opondo-se ao 
racionalismo de Descartes, Vico defendeu a linguagem, mito e convenção da história; das primeiras instituições 
nascidas da experiência primordial da Natureza.” (FRAMPTON, 1995, p.30)
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Figura 5: Gravura digital (assemblage de imagens), série “Sobreposições ao vazio”, Goiânia-Brasil. 
Fonte: Cristiano Lemes (2018).

Nesse sentido, o ateliê permitiu-me retomar as imagens em “paralaxe”16 (FOSTER,2014, 
p.189), as quais, sobrepostas às vivências, memórias e experiências da viagem, revelaram registros 
ainda ocultos, assim desvelados por um retorno às memórias afetivas da infância e de textos como 
Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, Cidades Invisíveis de ítalo Calvino, Rua de mão Única de Walter 
Benjamin entre outros. Deste modo, o ateliê transformou-se em lugar heteróclito de trasladações 
espaço-temporais, flexibilizando dicotomias como sensível/racional, imagem/matéria, positivo/
negativo, construção/desconstrução, artesanal/tecnológico, representação/simulacro. Assim, ao 
lidar com as dualidades do pensamento ocidental e, sobretudo da cultura moderna, dei início a 
uma revisão alterando a perspectiva conceitual da pesquisa ao me aproximar de conceitos de 
experiência/vivência/história/narrativa em Benjamin e de  imanência em Baruch Spinoza, duração 
em  Henri Bergson, experiência eidética17 em Maurice Merleau -Ponty, simulacro  em  Gilles Deleuze, 
retorno às coisas em Martin Heidegger e metáfora corpórea em Kenneth Frampton; como forma 
de ampliar conhecimentos da teoria crítica e retomar relações entre cidade e filosofia a partir da 
obra de Henri Lefebvre e David Harvey.

16 termo cavado por Hal Foster a partir de Freud, para quem “a subjetividade, nunca estabelecida de uma vez por todas, 
é estruturada numa sucessão de antecipações e reconstruções de acontecimentos que podem se tornar traumáticos 
pelas próprias sucessões.” (FOSTER,2014, p. 189).
17 “Eu decolo de minha experiência e passo à ideia” (Merleau-Ponty, 1999, p. 109)
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A paisagem da pesquisa

Consoante ao pensamento de Michel de Certeau (1994) a “paisagem de uma pesquisa” 
pode ser entendida por diversas formas de caminhar. Assim, permeada por idas e vindas que 
atravessam e organizam lugares, textos e itinerários, em que percursos de espaços tornam-se 
metáforas. Acerca desses métodos De Certeau entende que “o caminhar de uma análise inscreve 
seus passos, regulares ou ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado há muito tempo.” 
(1994, p. 35) E somente assim, a paisagem da pesquisa, por delimitar um lugar, poderá indicar 
pontos de referências para os quais se desenrolam ações. Dessa forma, para o autor, os relatos 
que compõem um trabalho de pesquisa se prestam a narrar práticas comuns e, então, introduzi-
las como experiências particulares conforme “as frequentações, as solidariedades e as lutas que 
organizam o espaço”(De Certeau,1994,p.35); deste modo tornando-o um lugar propício para 
abertura de narrações, as quais vão abrindo caminhos ao delimitar um campo com “maneiras de 
caminhar” e “maneiras de fazer” próprios. 

Para dominar tais práticas, De Certeau (1994) recorre à categoria de “trajetória” 
para evocar um movimento temporal no espaço ao admitir a unidade de sucessão diacrônica 
dos pontos percorridos e não uma “figura” na qual esses pontos geram no lugar “supostamente 
sincrônico ou acrônico.” (DE CERTEAU,1994, p. 98). Porém, o autor admite que essa representação 
é insuficiente, pois a trajetória se desenha, quando o tempo ou movimento acha-se reduzido a 
uma linha ajustada pela visão global e legível no instante. Assim, dadas as relações do “traçado” e 
as “articulações” sobre as ocasiões, faz-se necessário perceber quando um se dá no lugar do outro; 
sobretudo quando as práticas, ao promover uma redução almejando eficácia, têm como meta o 
controle funcional do espaço. Deste modo, aqui, faz-se necessário estabelecer alguma diferença 
entre “estratégia” e “tática” para que itinerários e jogos de uma pesquisa sejam delineados ao 
transcorrer de uma experiência inquiridora. 

Para De Certeau (1994), a estratégia, ou o cálculo, pode ser entendida como um 
“lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as 
relações de uma exterioridade de alvos ou ameaças” (De Certeau,1994, p.99). Dessa forma, a 
estratégia está relacionada a toda racionalização “estratégica”, também podendo ser entendida 
como um gesto cartesiano ao circunscrever um próprio num mundo enfeitiçado pelos poderes 
invisíveis do outro, “gesto da modernidade científica, política ou militar” (De Certeau,1994, p.99). 
Assim, para o autor, a estratégia valida-se ao instaurar um corte entre o lugar apropriado e o 
seu outro com consideráveis efeitos como :“a vitória do lugar sobre o tempo” (De Certeau,1994, 
p.99) pela instauração de um lugar autônomo; domínio dos lugares pelo olhar, como nas práticas 
panópticas em que observação, mensuração e controle são a meta; ou, pela engenhosidade de 
transformações de incertezas em espaços legíveis, com foco no poder antes mesmo do saber. Por 
esses meios, a estratégia procura distinguir um ambiente de um próprio ao elaborar-se em lugares 
teóricos, assim, privilegiando as relações espaciais em detrimento dos tempos pelas atribuições 
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do lugar apropriado. Já a tática, corresponde à “ação calculada pela ausência de um próprio” (De 
Certeau,1994, p.99), não tendo por lugar senão o do outro e por isso, deve-se jogar com o território 
que lhe impõe e organiza as leis como força desconhecida, desse modo não tendo meios para se 
colocar à distância, para previsão e convocação própria. Sendo assim, a tática:

[...] é movimento dentro do campo de visão do inimigo, [...], e no espaço por ele 
controlado. Ela não tem, portanto, a possibilidade de dar a si mesma um projeto 
global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetável. Ela 
opera golpe a golpe, lance por lance. Aproveita as ocasiões e delas depende, sem 
base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que 
ela ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, 
mas numa docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as possibilidades 
oferecidas por um instante. “(DE CERTEAU,1994, p100)

Para tanto, a tática, para o autor (1994), se constitui na arte do fraco ao produzir efeitos 
de astúcias. Dessa maneira, quanto mais fracas as forças direcionadas às posições estratégicas, 
mais astutas poderão ser as práticas dessas forças fracas. Desse modo, sem lugar próprio e sem 
uma visão totalizante, cega e perspicaz, no corpo a corpo e sem a devida distância, suscetível 
aos acessos do tempo, a tática constitui-se pela ausência de poder, assim como a estratégia é 
postulada por um poder. Para tal, as táticas valem-se de procedimentos de pertinência que dão 
ao tempo as conjunções num instante preciso para transformar-se numa situação favorável, na 
instantaneidade dos movimentos que mudam a organização espacial, aos sucessivos golpes, aos 
cruzamentos possíveis “em durações e ritmos heterogêneos etc.” (DE CERTEAU, 1994, p.101)

Por fim, as diferenças entre uma e outra remete, para o autor, às duas opções históricas 
em matéria de ação e segurança, ações que correspondem às coerções mais que às possibilidades. 
Desse modo, ele conclui que: 

As estratégias apontam para a resistência que o estabelecimento de um lugar 
oferece ao gasto do tempo; as táticas apontam para uma hábil utilização do 
tempo, das ocasiões que apresenta e dos jogos que introduz nas fundações 
de um poder. Ainda que os métodos praticados pela arte da guerra cotidiana 
jamais se apresentem sob uma forma tão nítida, nem por isso é menos certo 
que a aposta feita no lugar ou no tempo distinguem as maneiras de agir. (DE 
CERTEAU,1994, p. 102)

Considerações finais   

Ao me propor a práticas artísticas no atelier de gravura, dois esquemas estratégicos 
opunham-se às práticas do lugar: os argumentos de Kenneth Frampton sobre fotografias e 
tecnologias e os diversos mecanismos de abstração comuns às práticas artísticas modernas; 
estruturas rígidas que ascendem dos campos disciplinares com os quais habituei-me a lidar. 
Entretanto, ao dar início às investigações através de imagens, usando-as como percursos e espaços 
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de transposição, foi possível organizar-me entre o lugar de onde saí (uma origem) e o não-lugar18 
das produções, criando assim maneiras de apropriações. De fato, minhas “errâncias” no atelier não 
se deram em cidades ou paisagens reais, mas por imagens de espaços áridos há muito visitados. 
Mesmo assim, sob uma rica experiência de indeterminações e rarefações semânticas, foi possível 
“articular uma geografia segunda, poética, sobre a geografia do sentido literal.” (DE CERTEAU,1994, 
p.185) Num sentido crítico, estar sujeito à fabricações incertas e ao devir dos acidentes visuais, 
permitiu-me definir variações de percursos e, por assim dizer, de “paisagens para a pesquisa”, a 
qual surgida em um itinerário físico deslocou-se para viagens mentais. Desse modo, para justificar 
os itinerários das explorações, apoio-me em De Certeau para quem:

A Viagem, (como caminhada) substitui as legendas que abriam espaços para o 
outro. O que é que produz, finalmente, senão, por uma espécie de inversão, “uma 
exploração de desertos de minha memória”, a volta de um exotismo próximo 
pelas andanças ao longe, e “a invenção” de relíquias e lendas[...], em suma, algo 
como um desenraizamento nas suas origens. (1994, p.191)

Dessa maneira, propiciando relatos de lugares deslocados no tempo e no espaço como 
bricolagens de formas literárias sonhadas, imaginadas e forjadas, tive acessos ao memorável, às 
lembranças fragmentárias de alguém que, como artista/professor/pesquisador, almeja praticar 
espaços e repetir a experiência ao “ser outro e passar ao outro.” (DE CERTEAU,1994, p.191) Assim 
sendo, o atelier enquanto espaço de variados trânsitos, concedeu-me a instauração de um tempo 
“assincrônico”, uma mistura de tempos diferentes em “paralaxe” – “tecnicamente, o ângulo de 
deslocamento de um objeto causado pelo movimento de seu observador.” (Foster,2014, p.189). 
Encerro questionando porque o atelier, esse lugar proponente de ricos trânsitos, “fabricações e 
acidentes visuais”, tem sido, gradativamente, suprimido das instituições de ensino e pesquisa 
em artes?
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