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“O fim duma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, 

ver outra vez o que já se viu. Ver na primavera o que vira no verão, ver de dia o que 

se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía ver a seara verde, o 

fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso 

voltar ao passo que foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado 

deles. É preciso recomeçar a vida Sempre”. 

 

José Saramago. 
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RESUMO 

 

As Ruínas da Escola Agrícola de São Bento das Lajes: Uma abordagem artística e estética 

na preservação do patrimônio local é um trabalho artístico sobre as ruínas e de sua relação 

de pertencimento da comunidade local, que se desenvolveu através da linguagem do 

desenho. A Escola Agrícola de São Bento das Lajes está situada em São Francisco do 

Conde, município que guarda significativo patrimônio do Brasil Colonial. A Escola Agrícola 

sua origem com a chegada de D. Pedro II ao Nordeste Brasileiro, com intuito de modernizar 

o setor agrícola que passava por dificuldades generalizadas. Então, dia 15 de Fevereiro de 

1877, é inaugurada a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, criando novos rumos para a 

formação agrícola, e para a economia nacional. Minha relação de afeto com a escola, 

minhas vivências durante a infância no local, as lembranças, as recordações foram os 

motivos que me levaram a investigar as ruínas enquanto  espaço da memória e a vontade 

de querer manter viva essa história para as próximas gerações. Então: partindo dessas 

inquietações, busquei desenvolver o trabalho artístico sobre as Ruínas da Escola Agrícola 

de São Bentos das Lajes. Através dessa proposta, despertei minha vontade de conhecer os 

aspectos “ruinosos” presentes naquela construção, que representa a indiferença  para o 

imaginário coletivo da população local. 

 

Palavras Chaves: Ruínas; Escola Agrícola de São Bento das Lajes; Desenho; Memórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Ruins of the Agricultural School of São Bento das Lajes: An artistic and 

aesthetic approach in the preservation of the local patrimony; is an artistic work of 

the ruins and their relation of belonging of the local community, that has 

developed through the language of the drawing. The Agricultural School of São 

Bento das Lajes is located in São Francisco do Conde, a municipality that holds 

significant patrimony of Brasil Colonial. The Agricultural School, its origin, with the 

arrival of D. Pedro II in the Brazilian Northeast, with the purpose of modernizing 

the agricultural sector that went through generalized difficulties. Then on February 

15, 1877, the Agricultural School of São Bento das Lajes was inaugurated, 

creating new directions for agricultural training, and for the national economy. My 

relationship of affection with school, my experiences during childhood in the 

place, memories, memories was the reason that led me to investigate the ruins as 

a space of memory and the will to keep this story alive for the next generations. 

So starting from these anxieties, I sought to develop the artistic work on the Ruins 

of the Agricultural School of São Bentos das Lajes. Through this proposal, I 

awakened my desire to know the "ruinous" aspects present in that construction, 

which represents the indifference to the collective imagination of the local 

population. 

Keywords: Ruins; Agricultural School of São Bento das Lajes; Drawing; Memoirs. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

As Ruínas da Escola Agrícola de São Bento das Lajes está situada no 

município de São Francisco do Conde, que foi integrante do Recôncavo Baiano e 

atualmente está inserido na Região Metropolitana de Salvador.  

Nesse contexto, essa pesquisa está orientada no seguinte questionamento: 

Como criar uma proposta artística sobre as ruínas da Escola de São Bento das 

Lajes na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia?  

Uma vez identificado o problema foram traçadas estratégias, desde 

abordagens às pessoas da comunidade até as visitas às ruínas para perceber as 

formas, os ângulos, as vegetações, os animais, enfim um ambiente onírico, que me 

levaram às diversas imaginações e percepções de memórias que passou e outras 

que se mantêm constante nesse espaço. 

 Desenhar, para mim, é a forma de mostrar ao mundo, além do que se vê, 

mas também do que podemos sentir. É um exercício mental, as formas são 

construídas a partir de um olhar atento sobre as coisas. Acredito que temos o poder 

de absorvemos formas mentalmente, que  é expressá-las no papel.  

Sempre quando estou desenhando, primeiro a imagem mental é captada:  A 

minha certeza é que os desenhos, as formas  surgem e nesse processo, com certa 

tranquilidade muitas vezes as horas se passam como se o tempo não existisse. 

As ruínas na arte contemporânea passam a ganhar cada vez mais 

importância para artistas e outros estudiosos, que se debruçam  sobre este assunto, 

a fim de preservar as histórias, memórias e identidades, visando também, seu forte 

caráter poético nas sociedades.  

A Museóloga, (do Museu das Missões) Isabela Marques Leite de Souza, fez 

uma comparação do significado das ruínas, em relação ao apresentado, no 

dicionário Soares Amora: 

 
O que são “Ruínas”? No dicionário Soares Amora, significa ruir, cair. Em 
termos arquitetônicos é o que descreve o destroço ou vestígio de uma 
estrutura. Mas para o imaginário coletivo, ruínas também significa 
abandono, perda, deixar para trás o que plantamos o que vivemos. Esse 
último significado está muito mais presente, do que o dito no dicionário 
(Santos, 2015, p. 7).  
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Já para a Historiadora, escritora e poeta Sandra Pesavento: 
 

Mas aqui me refiro à ruína como paisagem, procedimentos resultantes de 
uma mudança de olhar sobre o mundo e que estabeleceu uma nova forma 
de contemplação: trata-se segundo uma perspectiva estética, que produz 
ora o belo, ora o sublime. E assim, nas Artes Visuais também, as ruínas são 
trabalhadas, por muitos artistas, que criam poéticas, com mais variadas 
linguagens artísticas, abordando dimensões oníricas, um convite à arte de 
construir ou reconstruir mentalmente, subvertendo visões, fragmentando 

conceitos estabelecidos na sociedade (Santos, 2015, p. 12). 

 

Essa pesquisa teve como objetivo geral criar uma proposta artística sobre as 

ruínas de Escola Agrícola de São Bento das Lajes na cidade de São Francisco do 

Conde, na Bahia. O trabalho se deu através de pesquisa bibliográfica e exploratória, 

que foram fundamentais, para perceber a minha relação de afeto com as ruínas e 

com a minha comunidade, podendo assim, resguardar as minhas memórias do 

espaço visível, onde o esquecimento os tornou invisíveis durante o passar dos anos. 

 

1.1. ESCOLA AGRÍCOLA DE SÃO BENTO DAS LAJES E O PATRIMÔNIO 

 

Durante o Império, a agricultura do nordeste brasileiro ainda estava baseada 

quase que exclusivamente na cultura da cana de açúcar. No século XIX esta lavoura 

atravessou crise generalizada de produção, de crédito, de mão de obra e atraso 

tecnológico, que foi agravada pela queda no preço do açúcar. O Imperial Instituto 

Baiano de Agricultura foi criado com finalidade de contribuir na reversão deste 

quadro econômico,  através de formação de mão de obra qualificada dos operários e 

engenheiros agrônomos. 

Os senhores de engenhos eram membros do Instituto e contribuíam com 

donativos para o desenvolvimento de estudos pesquisas, visando o retorno na 

prática de suas culturas. Este investimento, entretanto, não foi capaz de impedir a 

decadência da economia açucareira, e finalmente, em 1904, a Escola Agrícola de 

São Bento das Lajes foi avocada pelo Governo do Estado da Bahia, sob cuja guarda 

permanece até 1911. A partir deste ano, volta à posse do Governo Federal e 

funciona até 1917, como Escola Média Teórica – Prática da Agricultura.  

A instalação da Escola Agrícola de São Bento das Lajes tem origem no 

decreto de fundação do Imperial Instituto Baiano de Agricultura, criado por D. Pedro 

II por ocasião da viagem que empreendeu ao norte do país. Já em 1863, nas terras 
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do Engenho das Lajes, a 5 km da cidade de São Francisco do Conde, iniciaram-se 

as obras de instalação que se prolongaram até o ano de 1872.  A inauguração oficial 

da sede do Imperial Instituto Baiano de Agricultura e Escola Pratica se deu em 1877. 

A escolha deste local para a instalação da Escola está vinculada à tradição 

dos antigos proprietários do Engenho das Lajes, os monges beneditinos, que se 

dedicaram ao ensino e aos conhecimentos de agronomia. O Engenho foi construído 

ao longo dos séculos XVII e XVIII. Esteve à frente da obra o arquiteto naturalista 

Louis Jacques Brunet.  De influência beneditina teve a construção da capela, 

construída entre 1720 e 1730 e incorporada ao edifício da escola, onde hoje existem 

apenas os restos dessa construção. 

A vida na Escola de São Bento não foi totalmente pacifica, a paz não era 

eterna como se desejava. No ano fatídico de 1914, houve um desentendimento 

entre professores e alunos, onde eclodiu uma revolta, chefiada pelo estudante Caio 

Moreira Spinola, que faleceu mais tarde afogado numa correnteza em Mato Grosso, 

quando integrava a Comissão Rondon. O Diretor da Escola, tendo considerado 

desacato requisitou força policial, sob o comando de um capitão, o qual saltou do 

navio da linha Salvador - Santo Amaro sobre veementes e estrepitosas vaias dos 

estudantes, que se opuseram decididos à aproximação do edifício da Escola. Por 

conta disso a Escola foi fechada por tempo indeterminado e seus alunos foram 

transferidos para a Escola Teórica Prática de Pinheiros no Estado do Rio.   

Reaberta em 1919, pelo Governo do Estado, seus cursos recomeçaram a 

funcionar em fevereiro do ano seguinte. E atualmente na cidade de São Francisco 

do Conde, encontram-se as ruínas. Construção de proporções amplas e aspecto 

majestoso, verdadeiro palácio, com trinta e quatro metros de largura e quarenta de 

comprimento, em meio à ruinaria e apenas uma enorme quantidade de janelas, e 

portas, é o que resta da Primeira Escola Agrícola do Brasil, fundada em 15 de 

fevereiro de 1877, no Engenho das Lajes propriedade da ordem de São Bento. 

Entre 1917 e 1920 o prédio é transformado em Escola Agrícola da Bahia até 

sua extinção em 1930. Desde então, o imóvel permanece sem utilização e o seu 

acervo foi transferido para a Escola de Iniciação Agrícola de Vitoria da Conquista. O 

monumento foi tombado pelo Estado da Bahia através do decreto nº 28.398 de 

10.11.1981 de acordo com a lei nº 3.660 de 08.06.1978. No Estado Moderno, os 

patrimônios são caracterizados da seguinte forma: 
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A constituição de patrimônio histórico e artístico nacionais é uma pratica 
característica dos Estados modernos que, através de determinados 
agentes, recrutados entre os intelectuais, e com base em instrumentos 
jurídicos específicos, delimitam um conjunto de bens no espaço público; 
pelo valor que lhes é atribuído, enquanto manifestações culturais e 
enquanto símbolos da nação, esses bens passam a serem merecedores de 
proteção visando à transmissão para as gerações futuras. (Fonseca, 2005, 
p. 21).  
 
 

Então, o patrimônio passa a ser estabelecido conforme as normas jurídicas e 

ao reconhecimento dos intelectuais perante as análises, aos estudos que 

comprovem valores enquanto símbolos de referência nacional. Visto nessas 

dimensões e passados pelo crivo das leis, esses patrimônios, terminam sendo 

considerados criadores de memória, que geram identidades nacionais, transmitindo 

para as próximas gerações. Sendo assim,  Fonseca (2005) afirma: 

 
A produção de um universo simbólico é, neste caso, objeto de estudo 
mesmo da ação política, daí a importância do papel que exercem os 
intelectuais na construção dos patrimônios culturais. Nesse sentido, são 
dois os desafios com que se defrontam: O primeiro é o de, através da 
seleção de bens “moveis e imóveis” (conforme preceito legal vigente na 
maioria dos países), construir uma representação da nação que, levando 
em conta a pluralidade cultural, funcione como propiciadora de um 
sentimento comum de pertencimento. Como aceito  consensual não-
abritário o que é resultado de uma seleção - de determinados bens - e de 
uma convenção - a atribuição, a esses de determinados valores. Ou seja, 
de, ao mesmo tempo, buscar o consenso e incorporar a diversidade. 
(Fonseca, 2005, p. 22). 

 
 

Então, podemos compreender a importância dessas políticas patrimoniais, a 

fim de resguardarmos os símbolos, de uma nação, tendo como premissa a seleção 

em que eles serão avaliados, discutidos e a representação para a memória, para a 

identidade da nação. A importância desses reconhecimentos se dá através de 

profissionais e estudiosos, que são atores que podem institucionalizar o patrimônio, 

garantido a coletividade, a maneira de valorizar os sentimentos de pertencimento e a 

relação do cuidado, e a transmissão desses valores, às gerações, Fonseca (2005) e 

continua: 

 

“A questão dos patrimônios históricos e artísticos nacionais costuma ser 
abordado tendo como foco o conjunto de objetos que os constituem, ou, 
quando muito, os discursos que os legitimam” (Fonseca, 2005, p. 35) 
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Portanto, são através dessas práticas investigativas, por meio desses 

discursos que podemos atribuir, a determinados bens o valor de patrimônio 

representativo para as sociedades. E através desse referencial, que iremos 

configurar as justificativas para sua proteção. A essas reflexões que podemos dar 

suporte teórico para a sua efetiva legitimação. E como bens de valor que vamos 

possibilitar a melhor compreensão, para construir os patrimônios artísticos e culturais 

de uma nação. FONSECA ( 2005) 

O interesse despertado por esta ruína  no silêncio dos anos de abandono, e 

dominada pela vegetação, que invadem a paisagem de São Bento das Lajes, local 

de belos passeios na época áurea da cana de açúcar, volta agora  a ser revivida, 

através deste trabalho artístico. Este memorial é composto por cinco capítulos, 

sendo eles: Escola Agrícola de São Bento das Lajes e o Patrimônio, que vai abordar 

as relações históricas, o conceito do patrimônio e sua legitimação. O segundo 

capítulo trata de Ruínas e Memórias fazendo analises e relações com a história; já o 

terceiro capítulo A linguagem do  Desenho é a Obra, apresenta o desenho, enquanto 

obra de arte; o penúltimo capítulo, Meu Processo Criativo, que vai se debruçar sobre 

processos artísticos de criação, de teóricos e artistas, que deram embasamentos 

para a construção do trabalho, apresentados no último capítulo, para falar da 

exposição da obra.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO ARTÍSTICA E TÉORICA   

 

2.1 RUÍNAS E MEMÓRIAS 

O conceito de ruínas para muitas pessoas está diretamente ligado aos 

abandonos, aos escombros de edificações, a falta de manutenções dos prédios 

abandonados e deteriorados, às ações das intempéries no concreto. E na Arte 

Contemporânea, os artistas utilizam-se dessas relações, do construído e do 

destruído, do visível e do invisível, das lembranças e das memórias, do 

esquecimento, entre outros, para criarem suas poéticas nos trabalhos artísticos. 

 

O professor Mario Anacleto Souza Júnior, PhD em Ciências e Restauração do 

Patrimônio Histórico e Artístico, assim define as ruínas: 

     

As ruínas se traduzem por fragmentos, partes inconexas que escapam a 
uma visão de conjuntos ou relato, um saber organizado e racional. Por esta 
razão incitam a imaginação, para que esta recomponha os fragmentos 
como um quebra cabeça de peças que faltam. (SOUZA JR, 2017). 
 
 

Entende-se, então nessa citação, as ruínas refletem aparentemente algo que 

não têm uma conexão, que não se integram, ou simplesmente que não conseguimos 

formas conjuntas harmoniosas. E devido a essa impressão falta de integração das 

partes, elas suscitam em nossas imaginações a necessidade de complemento. 

Portanto, compreendemos uma forte ligação poética, das ruínas ao transtorna lás 

em  nossa mente criativa em formas inteiras, partindo do olhar fragmentado que o 

concreto, nos propõe a entender. 

Já no Dicionário Aulete Digital1, o conceito de memória, esta assim descrita; 

faculdade de reter e recordar impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente.  

Pierre Nora (1993) teorizou sobre os “lugares de memórias”, e publicou seu 

artigo Entre memória e história – a problemática dos lugares; de 1993, que não 

poderia prever o século XXI, entretanto, o que ele antecipa é uma reflexão acerca da 

“aceleração da história”, esta expressão, não poderia ser mais condizente com o 

contexto atual. 

                                                           
1
 Disponível em www.aulete.com.br 
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E com um movimento acelerado da história o que ficou de tradição, foram os 

sentimento, que permanecem , criando assim, os lugares das memórias, como diz 

Pierre Nora: 

                              

 A percepção da global de qualquer coisa como desaparecida – uma ruptura 
de equilíbrio. O arrancar do que ainda sobrou de vivido no calor da tradição, 
no mutismo dos costumes, na repetição do ancestral, e sob o impulso de 
um sentimento histórico profundo. A ascensão à consciência de si mesmo 
sob o signo do terminado, o fim de alguma coisa desde sempre começada.  
(NORA, 1993, p. 7). 
 
 

Compreendemos, então, que para que haja memória, é preciso essa 

movimentação, no sentido de volta ao passado, vivenciando o presente e refletir 

para o futuro, pois é nesse ciclo que as memórias se constroem. Por isso que elas 

dialogam com a história, nessa relação de acontecimentos históricos, onde os fatos 

são ações ocorridas no passado que precisam ser rememoradas. 

Então, evidenciamos a preocupação com a memória, entendendo que a 

história passou a registrar os fatos, as datas e etc., mas tentando, escondendo as 

memórias não oficializadas, assim como Pollack (1989) no falar dessa construção da 

memória coletiva: 

 
Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles 
nos trouxessem seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha 
deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de 
contato entre ela e as outras, para que as lembranças dos outros nos 
trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum. (POLLACK, 1989, 
p. 3). 

 
 

 Pollack (1989), expressa o pensamento do teórico Maurice Halbawachs da 

memória coletiva, enfatizando, sobre os diferentes pontos de referência que 

estruturam a memória, e a insere na memória coletiva. Acrescentando ainda, que a 

memória que definimos comum a um grupo, é a mesma que as diferenciam dos 

outros. Ou seja, cada grupo tem sua memória coletiva, construída na junção da 

memória individual de cada individuo.  

 
Numa perspectiva construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos 
sociais, como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam 
coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e 
estabilidade. Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se interessa, 
portanto, pelos processos e autores que intervêm no trabalho de 
constituição e de formalização das memórias. (POLLACK, 1989, p. 4). 
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Se preservássemos a transmissão dos acontecimentos na sua essência, 

poderíamos falar de uma memória, sem estarmos consagrando lugares, logo, sem a 

preocupação de destacarmos lugares e imortalizá-los, e sem memória, só restaria à 

história. (NORA, 1993). 

E quando se fala de lugares de memórias, é importante entender que não 

estamos falando apenas dos espaços físicos, mas também, de acontecimentos, 

celebrações, que foram consagrados na sociedade. 

Após todos esses entendimentos, acerca da expressão aceleração da 

história, Pierre Nora(1993) nos indica que o fenômeno que acaba de nos revelar o 

abismo entre a memória social, verdadeira ou intocada, aquelas cujas sociedades, 

ditas primitivas ou arcaicas representaram o modelo e guardaram consigo o segredo 

e a história. São sociedades condenadas ao esquecimento, e fazem do passado, 

porque são levadas pelas mudanças, elas não compreendem o passado como um 

fator vivo de constante em transformação. 

Portanto, é importante que todos esses tipos de memórias que visam 

manipular com imposições e acabam por distorcer, criando assim por algo que 

possa não ser uma memória comum. E sobre a construção da memória, na 

adequação com a história para formação da identidade, Pierre Nora nos falar. 

 
Esse arrancar da memória sob o impulso conquistador e erradicador da 
história, tem como que um efeito de revelação: a ruptura de um elo de 
identidade muito antigo, no fim daquilo que vivíamos como uma evidência: a 
adequação da história e da memória. (NORA, 1993, p. 8). 

 

Então, criar memórias, ao sermos impulsionados pela história, e acabamos 

por nos confrontar com essa história, e a partir dessa quebra conseguimos 

resguardar a identidade comum a todos numa sociedade: 

 
Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que 
tudo opõe uma à outra. A memória é a vida sempre carregada por grupos 
vivos e, nesse sentido ela está em permanente evolução, aberta à dialética 
da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de 
longas latências e de repentinas revitalizações. (NORA, 1993, p. 9). 

 

Aqui verificamos que as memórias e a história não são a mesma coisa, 

apesar de manterem diálogos, porém, a função da história é destruir a memória:  
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A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 
existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 
eterno presente; a história, uma representação do passado. Porque é 
afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; 
ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, cena, censura ou 
projeções (NORA, 1993, p. 9). 

 

Assim, percebe-se na história o caráter intenso na reconstrução de 

acontecimentos passados, incompletos que não existem e acabam tornando-se seu 

universo problemático, enquanto a memória é atual e concentra seu foco nos 

sentimentos, que criam marcos de referências pessoais, unindo grupos através de 

sentimentos, fortalecendo os sentimentos de pertencimentos. 

 

2.2.  MEU PROCESSO CRIATIVO COM A LINGUAGEM DO DESENHO  

 

O desenho sempre esteve em nossas vidas, seja nas escolas ou até mesmo 

em nossas casas, ele sempre foi motivador para a concentração e reflexão do 

mundo que está em nossa volta. Na verdade, sempre tivemos relações estreitas, de 

contemplação com os desenhos, onde essas vivências de infância e escolar nos 

trouxeram visões aguçadas de tudo que está em nossa volta. Por isso, vivemos no 

mundo, em que, cada vez mais, as imagens comandam e nos acompanham 

ininterruptamente. Então, o desenho é reconhecido como forma de expressão 

milenar, que desde a Pré-História, o homem começou a usufruir desses meios 

gráficos, para sua comunicação, para expressar as mais diversas situações 

cotidianas, além de servir para mostrar, seus modos de vida em muitas civilizações.  

Os desenhos trabalhados na arte contemporânea reservam lugares sensíveis 

ao permearem ambientes que extrapolam o meio físico, passando a transitar por 

outros campos de sentimentos, os quais exaltam memórias, lembranças e 

sentimentos de pertencimentos. Como podemos ver na foto Ruínas 1, que compôs 

os desenhos da obra na parede.  
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                                                          FOTO 1- Ruínas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    FONTE- O autor (2017). 

A imersão no processo da criação traz as inquietações, que nos 

acompanham, e na busca de compreender um universo desconhecido acaba nos 

sensibilizando. É de fato um mergulho num contexto peculiar que os artistas 

atravessam. Ao sentirem a necessidade de criar, desta forma, eles expressam seus 

sentimentos, suas percepções, enfim, todo um mundo ao seu redor. 

Os processos criativos no campo das Artes Visuais são necessários para 

compreensão que englobe a consciência, antes mesmo de qualquer ação: 

E sobre isso; Fayga Ostrower descreve que a consciência e a sensibilidade que são 

inerentes aos processos de criação: 

 

Nos processos de conscientização do indivíduo, a cultura influencia também 
a visão de vida de cada um. Orientando seus interesses, suas intimas 
aspirações, suas necessidades de afirmação, propondo possíveis ou 
desejáveis formas de participação social, objetivos e ideais, a cultura 
orientando o ser sensível ao mesmo tempo em que orienta o ser consciente. 
Com isso, a sensibilidade do indivíduo é a cultura e por sua vez orienta o 
fazer e o imaginário individual. (OSTROWER, 2008, p. 17) 
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Então, transmite-se neste pensamento o processo artístico e cultural e 

sensível, valendo-se do gosto e das percepções dos artistas, durante seus 

processos  criativos, em que, a sensibilidade dos artistas vai aflorando durante a 

criação da obra, com suas necessidades de afirmação. É nesse contexto que os 

artistas transpõem limites, tomam consciências dos seus processos artísticos em si, 

gradativamente não lineares, com muitas idas e voltas, mas que são necessários 

para compor a obra. Para a Crítica de Artes, Cecília Almeida Salles, a obra de arte, 

tem sua concepção no processo que: 

 

A concepção da obra de arte é dada durante o processo de criação da própria 

obra. Ela fala que esse processo criativo, é algo que não é predefinido, ele é 

constante, e pode ser até interrompido qualquer instante, dependendo da proposta 

do artista. Isso tudo reflete ao público, pois quando a obra chegar ao público não é 

completude necessária, mais com possibilidade de um processo que não se 

completa nunca.  (SALLES, 2006). 

     

Assim, Cecília Almeida Salles, no livro o Gesto Inacabado, (1998) vê o 

processo de criação artística, sem forma, dado numa constância a qual o artista vai 

percorrer seu próprio caminho, conduzindo o trabalho, e ainda, acrescentando  a 

obra como  algo aberto, que não necessariamente pode  dar-se  por encerrada. 

Quanto ao seu desenvolvimento pode ser rápido ou não, isso vai depender da 

proposta artística, e dos encaminhamentos que a obra toma no seu rumo.   

 

O Historiador e Crítico de Arte, Gombrich (1909-2001) relata à experiência de 

Leonardo da Vinci, ao abordar em seu Tratado de Pintura a forma como o artista 

deve fazer na criação de sua obra. Leonardo fala do seu método de “aceleração no 

espírito de invenção”: 

 

Você deve olhar para certas paredes manchadas das umidades ou para 
pedras de cor desigual. Se tiver de inventar fundos de quadros, poderão ver 
nessas paredes e pedra a semelhança de paisagens divinas, adornadas 
com montanhas, ruínas, rochedos, florestas, grandes planícies, colinas e 
vales da maior variedade. (DA VINCI apud GOMBRICH, 2007,p159) 
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Então,  Leonardo Da Vinci, nessa fala, discute o poder que as formas 

confusas têm; exemplificando; as nuvens, ou águas lamacentas, e diz ver nelas uma 

capacidade de como despertar a mente para novas invenções, e completa dizendo 

que o artista deve: 

 
[…] evitar o método tradicional do desenho meticuloso, em que o esboço 
rápido, e descuidado venha sugerir novas possibilidades ao artista. ” 
(GOMBRICH, 2007, p. 159). 

 

O artista poderá optar por representar o seu entorno, sem separar emoções, 

sentimentos, conceitos, memórias, espaços, tempo social, trocas de informações e 

consequentemente tudo que for percebido por ele e que estiver ao seu alcance 

durante o processo de produção da sua obra, sendo de alguma forma reaproveitada. 

Isto se denomina  processo relacional. Por isso, as anotações do artista podem 

servir como balizadores da análise do processo de criação, que de acordo com 

Salles (2006). 

 

Devemos pensar, tanto a obra em criação, como em um sistema, que 
trocam informações, com seu meio ambiente. Nesse sentido, as interações 
envolvem também as relações, entre espaço e tempo social, e individual, 
em outras palavras envolvem relações do artista, com a cultura, na qual 
está inserida, e com aquelas que ele sai em busca. (SALLES, 2006, p. 32). 

 

Então, ao pensar na pesquisa, é importante se preocupar, inicialmente, quais 

serão os meios de comunicabilidade a serem utilizados no campo de pesquisa, em 

todo seu desenvolvimento e amadurecendo.  

O processo criativo da obra de arte tem um percurso que não tem tempo para 

acabar. O tempo é indefinido pois a pesquisa estará sempre à espera de materiais e 

vice  versa, essa espera representa o tempo do acabamento, guardando ações e 

gestos, vão passando  por  essa metamorfose num  ciclo de inacabado podemos 

retornar ao processo do começo ou continuar de onde parou, e o artista tem essa 

liberdade, de direcionar seu trabalho, refazendo se achar necessário  ainda finalizar 

assim,  quiser tudo depende de  proposta artística. (SALLES, 1998). 

Então, foi nesse sentido que meu processo criativo percorreu caminhos até 

definir, pelos desenhos para compor a obra.                                  

Minha ligação com o desenho é uma relação de afeto, e prazer, pois ter a 

capacidade de puder representar a imagem do meu cotidiano desperta em mim 
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encantado, e também provocar certa satisfação. Enfim, um verdadeiro momento de 

reflexão, que percebo minha imaginação, ir além.  Eles mim fazem passar horas 

rabiscando, como costumo chama, na verdade acredito que o desenho faz parte de 

mim, pois, nem mesmo sei explicar como eles surgiram em mim. Sempre quando 

estou desenhando primeiro a imagem mental é captada, mais a minha certeza, é 

que eles surgem e nesse processo, eles me trazem certa tranquilidade, que muitas 

vezes as horas se passam como se o tempo não existisse.  

Desenhar para mim, é a forma de mostrar ao mundo, com outras percepções 

das vistas pelos olhos. É um exercício mental mesmo, as formas são construídas a 

partir de um olhar atento das coisas. Acredito, temos poder de absorvemos 

mentalmente formas expressadas no papel causando  admiração  em mim, a ponto 

de me surpreender com os resultados.   

Na minha infância sempre fui amante do desenho, muitas vezes, deixei de 

escrever os conteúdos, para estar desenhando no caderno, e com isso eu ia 

percebendo minha forte ligação ao desenhar. Meus desenhos sempre foram 

carregados de linhas acentuadas, e eu assumo, que gosto mais deles assim, acho 

que é uma das características de meu desenho,  também procuro pontuar alguns 

detalhes, apesar de não ser tanto meu estilo, ser detalhista, uma vez ou outra  busco 

deixar lós idênticos: Enfim, o desenho ao meu vê é uma arte, que além-de-ser 

intelectual, carrega consigo uma sensibilidade, realmente muito incrível, quando 

desenho me sinto como uma espécie de gênio que sequestra a imagem do real, e 

ao soltar num outro universo; que gera todo esse fascínio nas pessoas, e me 

conquista com as diferentes percepções, conseguindo a partir desses estímulos,  ser 

um motivo a mais para esta desenhando, cada vez mais. 

 

2.2.1  O CONTATO COM MORADORES DO BAIRRO ONDE SE 

ENCONTRAM  AS RUÍNAS  DA ESCOLA AGRÍCOLA DE SÃO BENTO DAS LAJES 

 

Durante a pesquisa, foram realizadas algumas visitas à comunidade de São 

Bento das Lajes, aonde encontra- se as Ruínas da Primeira Escola Agrícola e 

através de sondagem com alguns moradores do bairro foram levantados alguns 

questionamentos, como: Quais sentimentos entre eles são comuns pelas ruínas? 
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Quais lembranças eles tinham do espaço abandonado? Quais perspectivas 

apresentavam de possível recuperação desse patrimônio deteriorado? E no universo 

da investigação, esses depoimentos foram importantes, pois evidenciaram os 

conhecimentos dos moradores e os sentimentos deles perante as ruínas da Escola 

Agrícola de São Bento das Lajes. 

Como resultados desses depoimentos, apresentamos aqui, alguns 

comentários feitos pelos moradores do bairro de São Bento: 

“(...) eu não sei muito sobre a Escola Agrícola, é melhor você procurar saber 

de pessoas mais idosas, elas podem lhe informar sobre.” (Informação verbal) 

 “(...) é triste ver essa escola destruída, e abandonada poderiam recuperar 

né?” (Informação verbal)2. 

 

Desta forma, percebe-se em termos gerais, que os comentários retratam uma 

relação de pouco conhecimento, mesmo assim alguns deles, atribuíram às pessoas 

idosas, o saber sobre as historias que ocorreram na Escola Agrícola. 

Mas, em conversa com ex-aluno, que preferiu não revelar sua identidade, foi 

contado um pouco mais de seu cotidiano e lembranças do período em que foi aluno 

da Escola Agrícola de São Bento, e assim transcrevo alguns trechos desse 

depoimento: 

 

“(...) era uma época muito boa rapaz, lá estudávamos e 

também fazíamos outras atividades, como: trabalhar nas 

plantações, na casa de farinha, lá tinha oficinas, cinema. (...) o 

prédio era muito bonito era muito grande. Tinha três andares e 

no fundo um prédio menor afastado que era a cozinha e dentro 

da própria escola tinha também uma capela, que era de Nosso 

Senhor São Bento. Por isso, que aqui hoje se chama São 

Bento, essas terras todas, pertenciam à escola (...) também 

brincávamos de bola, no campo que ficava em frente à escola. 

(...) ficávamos na escola o tempo todo, só podia ir para casa, 

duas vezes no ano, que era junho e natal. (...) é, sinto muita 

saudade daquele tempo, (...) só estudava rapaz lá, não podia 

                                                           
2
 Informação fornecida por morador de São Bento, em São Francisco do Conde, 2017. 
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mulheres não, de mulher lá, somente tinha as professoras. (...) 

eu sai de lá em 54, que foi o ano q Getúlio Vagas morreu”.3  

 

Durante a conversa com um ex-aluno, nota-se as lembranças de alguns 

momentos que marcaram sua vida junto com alguns moradores que conversamos. 

Os sentimentos permanecem, mesmo não tendo vivenciado o período de 

funcionamento da escola, demonstraram pertencentes à história, sendo assim, 

conservam suas memórias em comum a todos que vivem na comunidade. 

E durante muitos anos fique sem visitar a Escola Agrícola  pois  passou-se a 

atribuir ao lugar característica de assombrado e também, devido ao nível de 

marginalidade que passou conviver por lá, mas, ao  iniciar esse trabalho,  surge uma  

necessidade  grande de minha parte, de entender como  espaço  em  ruínas  pode 

estar no imaginário coletivo da população, foram tão carregados de estigmas sociais 

e  a partir disso, me impulsionou a desvendar tudo àquilo que por um tempo pensei 

que fossem verdadeiros, mas o trabalho de investigação serviu para me encorajar 

adentrar no espaço, e desmistificar todas as invenções, que sempre  foram 

acreditadas por todos, e para nos afastar do prédio, mas de por toda historia, e 

memórias que ali se encontravam, e diante da oportunidade de vislumbrar essas 

entranhas, eu não hesitei em buscar  inspiração nas ruínas. 

 

Na construção do conjunto de desenhos  para  compor a obra, estive 

momento que me trouxesse recordação. Ainda quando criança sempre visitava o 

local,  das ruínas, achava o lugar  tão sereno, e em minha opinião a Escola Agrícola 

compunham aquela paisagem muito bem, era como se  o lugar ideal para ela estar.   

 

 

2.2.2 A CONSTRUÇÃO DAS PROPOSTAS ARTÍSTICAS 

Ao visitar a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, busquei através de seus 

ambientes, pensar numa idéia  que pudesse ser  trabalhada para obra, e que 

representasse melhor o espaço abandonado das ruínas.  Então, a partir dessa 

experiência, me surgiu a dúvida em definir com qual linguagem artística seria 

                                                           
3
 Informação fornecida por ex-aluno da Escola Agrícola, em São Francisco do Conde, 2017. 
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desenvolvida a obra. Pensei na fotografia  inicialmente, mas preferi escolher o 

desenho, por entender que minha ligação com ele poderia gerar resultados mais 

satisfatórios no processo de traduzir-se a poética, para essa proposta artística.  

O ato de refletir as ruínas ao desenhar, poderia resgatar em mim imagens da 

minha infância. Outra característica importante no  meu processo de criação artística 

foi a relação  com os documentos que foram manuseados por mim, para 

desenvolvimento de trabalho. Pois eles se conectam em rede de relações que vai 

proporcionar os materiais necessários para a pesquisa teórica, trabalhada 

paralelamente à produção do trabalho artístico prático. Então, o meu contato os 

materiais documentais, concomitantemente com a produção da obra, venho 

desencadear um olhar crítico de reflexão sobre o meu trabalho. Durante esse 

período, temos essas duas atividades bem definidas; as produções textuais que vão 

dar sustentação teórica, para o fazer  artístico da obra; que de fato, exigem um 

trabalho de reflexão das ideias, e que nesse processo de investigação, é chamado 

de rede relacional. (SALLES, 2006). 

 

                                                FOTO-  MEMORIA MOMUMENTAL. 

 

 

                                                            Fonte- o autor (2017). 
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Neste desenho, ( MEMÓRIA MOMUMENTAL), dei ênfase  a uma janela 

saindo, vegetação do seu interior, e do lado direito uma coluna jônica e do lado 

esquerdo um suporte da bandeira que vermos até as rachaduras da parede na sua 

base. Este  desenho apresenta, como outros desse trabalho, essa característica da 

incompletude. Não ocupado os espaços do papel totalmente, deixando essas 

lacunas, fazendo menção as memórias esfaceladas, na qual não existe continuidade 

e ela termina sendo fragmentadas, por isso busquei mostrar os desenhos desta obra 

nessa relação de metáfora com a memória coletiva. Fazendo que a mente do 

observador complete, com suas imaginações. 

É aplicado um traço forte no desenho para transmitir aspecto de uma 

densidade de que me aproprio das formas da arquitetura, dessa construção, que  

são as Ruínas da Escola Agrícola de São Banto. 

 

 

 

                                    FOTO- Mistura Fragmentada. 

 

                                           Fonte- Autor ( 2017) 
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O desenho acima foi  intitulado, “ Mistura fragmentada” fazendo essa 

conexão, com os espaços que visitei das ruínas com a forte presença vegetação 

nesse ambiente. 

Assim como o outro desenho já mencionado aqui, este também carrega essa 

forte ligação da matéria do concreto, com os aspectos de fragilidade, vai sendo 

percebido  nas paredes deterioradas, com o passar do tempo. Ainda aqui, temos o 

traço bem acentuado, a volumetria, que o jogo de luz e sombra permite que 

possamos ver a parte construída, ver a porta, os galhos, as folhas, enfim, detalhes 

minuciosos, que procurei expressa por quase toda obra. O desenho também traz 

essa possibilidade de expressar, sentimentos, a partir a capacidade de analisar o 

nosso entorno, e nesse desenho temos uma reflexão, que suscita os espaços das 

ruínas, e as relações sociais, que nos afetam e procuramos desvendar, ate mesmo 

como uma busca das nossas essências, mais intimas. 

 

                                        FOTO- Paredes e galho. 

 

                                               Fonte- Autor (2017) 



29 
 

 

 

Neste desenho, (Paredes e galhos) já  podemos perceber algumas formas 

geométricas, com certa facilidade de serem identificadas, unas mais definidas  do 

que as outras,  mais ainda sim, novamente temos a presença do mato, dos galhos, 

que sugere um ambiente, em destruição mais com a possibilidade de gerar formas 

de vidas. Os azulejos, os detalhes dos tijolos já desgastados, os galhos que brotam 

do concreto, nos transportam para esse ambiente onírico que as ruínas faz 

imaginamos.  

 

2.2.2.1 O diálogo do desenho sobre o suporte da argila 

 

O contato com a matéria nos aproxima de sensações, de presenças, de 

ausências, em um plano espiritual que acreditamos se fazem presentes nas ruínas 

pelas fortes vibrações, ou energias que podemos sentir, enquanto seres sensíveis. A 

argila tem como propriedade conservar as formas, quando são modeladas, ela 

também nos revelar seu enorme potencial poético, com as ruínas e as memórias. 

A obra também é composta com plaquinhas de argilas cruas, que depois de 

passada, por um processo de um dia, foram aplicados desenhos fragmentados das 

ruínas da Escola Agrícola de São Bento. Após preencher as plaquinhas com argila, 

deixei as argilas sobre as plaquinhas bem lisas, as esperei secar no ambiente com 

sombra, e no dia seguinte, fui desenhando partes da Escola Agrícola de São Bento 

das Lajes. Após, esse processo fui fazendo observação, à medida que os dias iam 

passando, secavam e rachavam. Sendo matéria natural, a argila favoreceu a 

compreensão de analogias, entre revelações e imersões nas metáforas.   

Completando o conjunto da obra, temos o desenho das ruínas, na folha de 

papel, expressando a fragilidade, a leveza, uma vez suspensa com um fio de náilon. 

E a experiência de desenhar em tipos diferentes de papéis, foi algo que reforçou as 

reflexões proposta para a obra. No papel de seda, tinha todo o cuidado para não 

destrói o papel, ao riscar com caneta, para evitar que ele fosse lascado. Como 

vermos na foto 10 – Frágil Ruína. 
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                           FOTO 10 - Frágil Ruína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           FONTE - O autor (2017).    

  

Para Mário de Andrade (1893-1954), poeta, escritor e crítico literário o 

desenho lhe agrada, pelo motivo dele ser sutil, e ao mesmo tempo possuir uma 

transitoriedade, e uma sabedoria. Ele ainda completa dizendo; que o desenho fala, 

chegando até mesmo ser uma espécie de escritura, ou mesmo uma caligrafia, do 

que simplesmente uma arte plástica. (ANDRADE, 1984). 

Percebemos então, que o desenho ganha um novo sentido na visão desse 

observador, pois, ele retira o desenho da categoria das linguagens plásticas e lhe 

atribui um caráter poético, ao relacioná-lo, de acordo com sua finalidade com a 

prosa  e com a própria poesia. (ANDRADE, 1984). 

Se, por causa da finalidade, o desenho está entre as artes do espaço e a arte 

do tempo, assim como a prosa e a poesia, então, ele passa ser considerado arte 

intermediária também. Sendo assim, o desenho, que se cria no meio do espaço, 

pois sua matéria é imóvel. Mas do mesmo jeito que ele é a arte da palavra, ele 

também se comporta como intelectual, em que precisamos compreendê-los a partir 

das necessidades, das experimentações ou dos agentes confrontadores da 

inteligência.  (ANDRADE, 1984).  
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Ainda segundo este autor, “torna a colocar o desenho no campo poético, ao 

relacionar com a poesia, os haicais4, os rubaes, os sonetos. Afirmando que os 

desenhos são para serem folheados”.  

 E quanto ao limite do desenho, ao ser analisado, Mario de Andrade diz o 

seguinte: 

 

O verdadeiro limite do desenho não implica de forma alguma o limite do 
papel, nem mesmo pressupondo margens. Na verdade, o desenho é 
ilimitado, pois que nem mesmo o traço, esta convenção eminentemente 
desenhista, que não existe no fenômeno da visão, nem deve existir na 
pintura verdadeira ou na escultura, e colocamos entre o corpo e o ar, como 
diz Da Vinci, nem mesmo o traço o limita.  (ANDRADE, 1984, p. 68). 

 
 

Discutimos ainda, a natureza do traço em diversos tipos de desenhos. E 

nesse sentindo, percebe-se que: 

 

Não me esqueci, porém, dos desenhos completos, apenas afirmo que, 
quando eles implicam definidamente a moldura quadrangular ou circular, 
estão invadindo terreno alheio, terreno que é da pintura, terreno 
exclusivamente plástico que exige composição.  (ANDRADE, 1984, p. 68)  

 
 

Percebemos que o autor, não consegue ver os desenhos com moldura, pois o 

desenho não pode estar no terreno da composição, como a pintura, então, quando 

apresentamos o desenho numa moldura, ele acaba invadindo um terreno plástico da 

composição, que não é da natureza do desenho. E completa, falando sobre o traço 

ainda. Então Andrade faz esse complemento, referindo-a sua essência, ele disse 

que o desenho: 

 
Em vez de buscar essência a misteriosas e eternas, o desenho é uma 
espécie de definição, da mesma forma que a palavra “monte” substitui a 
coisa “monte” para a nossa compreensão intelectual. (ANDRADE, 1984, p. 
69). 
 
 

O desenho faz essa substituição de palavras, dando o sentido de muitas 

coisas, e ele ainda  completa, dizendo que o desenho, é ao mesmo tempo uma 

transitoriedade e uma sabedoria. Percebemos assim, uma força do pensamento 

poético, que evidenciam as fragilidades presentes como um fio condutor do trabalho. 

Durante a produção da obra, podemos pensar no campo relacionado às discussões, 

                                                           
4
 É um poema de origem japonesa, que chegou ao Brasil no início do século 20. 
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que englobam o imaginário, no fazer artístico e isso traz resgate de memórias, 

sensibilizando o fruídor. (ANDRADE, 1984). 

Os desenhos desse trabalho foram elaborados de grafite e com algumas 

interferências do nanquim, dialogando com a essência que carrega o inacabado. 

Dessa forma propõe - se analises e reflexões que dialoguem com as ruínas e 

sempre nesse campo aberto de possibilidades poéticas e filosóficas: 

 

Devemos ressaltar também a relação do desenho com a coleta que o artista 
faz do mundo a sua volta. São inúmeros os exemplos de registros dessas 
percepções sobe essa forma. Poderíamos considera lós, nesses casos, 
como o meio de se refletir sobre a relação do sujeito e o mundo: como o 
artista colocar-se física e psicologicamente em relação às coisas a sua 
volta. (SALLES, 2006). 

 

As ruínas da Escola Agrícola de São Bento das Lajes foram representadas 

com desenhos, transmitem-nos vozes silenciosas e com a forte presença da matéria 

deteriorada, foram estabelecidos para a construção da obra;  os desenhos das 

ruínas estão carregados por um simbolismo para  dar voz a reflexão poética do 

espaço destruído que foi relevante para a formação agrícola, e para  dar nova  

concepção, e novos rumos da economia açucareira. 

Agora, são os conceitos, que estão em evidencia a obra é apenas uma 

completude do processo criativo. Analisei as relações conceituais presentes nos 

desenhos e suas influências, fortaleceu a relação com a palavra, sugerindo, que a 

importância delas no processo de construção da obra de arte, se devem as 

experimentações, que foi fundamental para que eu tiver consciência das reflexões 

ora apresentadas.  
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 Nessa perspectiva, temos como referencial artístico, o gravador, Giovanni 

Battista Piranesi, que nasceu em 1720, em Mogliano di Mestre, e morreu em Roma 

em 1778. Quando ele chegou a Roma em 1740, começou a trabalhar como 

assistente de Vasi, reputado gravador de vedute da cidade em colaboração com o 

pintor Panini. Roma era na altura, um lugar cosmopolita de grande prestígio, 

passagem obrigatória do Grand Tour, ponto de encontro de artistas, escritores e 

intelectuais de toda a Europa. 

Dotado de uma imaginação prodigiosa, conhecedor da arte antiga de Roma, 

Piranesi produziu as suas primeiras vedute, em pequeno formato, para guias de 

turistas. As vedute constituem uma forma específica de pintura, desenho ou gravura 

que, tendo origem nas peregrinações religiosas à cidade dos Papas no século XVI, 

teve o apogeu no tempo das Luzes, representando um lugar ou um monumento, 

sobretudo em Roma e Veneza. 

 Piranesi desmistificou o simbolismo da Idade Clássica quando rompeu com 

um padrão do pensamento tradicional e passou a fazer suas criações, quebrando as 

barreiras que se perpetuou durante uma espécie de um anticlassicismo 5 conforme 

destaca: Ficacci (2011). Diante dos temas oferecidos pelas Ruínas, Piranesi 

procurou representar  seu entorno, as coisas de seu cotidiano,  que além de 

fragmentar um passado memorável, houve a possibilidade de conservar o 

patrimônio através do ato de desenhar as arquiteturas fragmentadas, recalcando seu 

sentido emotivo e documental de uma  só vez. A inspiração de Piranesi bem 

patentes e pavorosas passou também a representar as imagens das ruínas e de 

outros objetos que ele desenhou.6 

FIGURA 1: Veduta Del Pantheon. In Piranesi, G. B. (1756). Le  antichit  romane, v. 1 

Roma: A. Rotilj.  

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
5
 Classicismo foi um movimento de renovação artístico literário que surgiu na Itália no século XVI, durante o 

movimento renascentista. 
6
 Encontrei parte do texto neste endereço: https://amusearte.hypotheses.org158 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1959/files/2014/04/pitanesi_panteao.jpg
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    Edith Derdyk é uma artista do desenho que mencionamos como referencial 

artístico, pois ela desenvolve a ação de desenhar, utilizando-se de diversos suportes 

para construir seus trabalhos, explorando a linha bidimensional no desenho. Nesta 

necessidade de comunicar, a própria escrita se relaciona com o desenho, já que 

ambos surgiram da necessidade de representar ideias e pensamentos através de 

signos visuais desenhados. Como  ela afirma: 

 
[...] em seus primórdios, o desenho da palavra – os pictogramas, os 
hieróglifos, os ideogramas, escritas analógicas e visuais – explicita 
sensivelmente a natureza mental e inteligível do desenho como ato e 
extensão do pensamento. (DERDYK, 2004, p. 23) 

  

Então, para (DERDYK, 2004) coloca o desenho como interpretação, que faz 

relações e gera significados. Contudo, coloca o desenho como uma tradução do 

pensamento. Neste sentido, o desenho não se faz ao acaso, para depois ganhar 

uma interpretação, ele é fruto de algo previamente existente no intelecto. E ainda, 

(DERDYK, 2004) diz que os desenhos sempre ultrapassaram o limite da reprodução: 

 

 
O desenho não é uma mera cópia, reprodução mecânica do original. É 
sempre uma interpretação elaborando correspondências, simbolizando, 
significando, atribuindo novas configurações ao original. O desenho traduz 
uma visão porque traduz um pensamento, revela um conceito (DERDYK 
2004, p. 112).  
 
 

E não estão apenas limitados ao caráter plásticos, mais carregados de 

significados, passiveis de interpretações do artista ou do público. A análise aqui 

exposta revela o caráter relacional que é intrínseco ao desenho, e a partir destas 

interações, produzem-se conceitos, e ampliam-se as visões de qualquer outro 

assunto. 
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  FOTO 2 - Rachaduras 

 

 

 

 

 

 

 

      FONTE - O autor (2017). 

 

 

É realmente uma imensidão de contatos, que foram feitos durante a pesquisa e 

agora devemos pensar enquanto pesquisador, quais foram às dimensões que a obra 

chegou ao lidar com o público? E outros fazedores de arte. O distanciando do artista 

sobre a  obra, por alguns momentos é fundamental para compreender outras 

concepções, que são indagadas durante esse período de exposição.  

Além do público, que exprime seu pensamento sobre o trabalho, os 

historiadores, críticos de arte, entre outros conhecedores de arte que vão revelar; 

suas sensações, suas percepções, e seu julgamento da obra, e a partir, dessas 

interferências, o artista vai refletir seu trabalho artístico, ao serem concebidos numa 

exposição pública. (SALLES, 2006). 

O artista poderá optar por representar o seu entorno, sem separar emoções, 

sentimentos, conceitos, memórias, espaços, tempo social, trocas de informações e 

consequentemente tudo que for percebido por ele e que estiver ao seu alcance 

durante o processo de produção da sua obra, sendo de alguma forma reaproveitada. 

Isto se denomina  processo relacional. Por isso, as anotações do artista podem 
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servir como balizadores da análise do processo de criação, que de acordo com 

Salles (2006). 

 

Devemos pensar, tanto a obra em criação, como em um sistema, que 
trocam informações, com seu meio ambiente. Nesse sentido, as interações 
envolvem também as relações, entre espaço e tempo social, e individual, 
em outras palavras envolvem relações do artista, com a cultura, na qual 
está inserida, e com aquelas que ele sai em busca. (SALLES, 2006, p. 32). 

 

Então, ao pensar na pesquisa, é importante se preocupar, inicialmente, quais 

serão os meios de comunicabilidade a serem utilizados no campo de pesquisa, em 

todo seu desenvolvimento e amadurecendo.  

O processo criativo da obra de arte tem um percurso que não tem tempo para 

acabar. O tempo é indefinido pois a pesquisa estará sempre à espera de materiais e 

vice  versa, essa espera representa o tempo do acabamento, guardando ações e 

gestos, vão passando  por  essa metamorfose num  ciclo de inacabado podemos 

retornar ao processo do começo ou continuar de onde parou, e o artista tem essa 

liberdade, de direcionar seu trabalho, refazendo se achar necessário  ainda finalizar 

assim,  quiser tudo depende de  proposta artística. (SALLES, 1998). 

 

Então, foi nesse sentido que meu processo criativo percorreu caminhos até 

definir, pelos desenhos para compor a obra.                                  

Minha ligação com o desenho é uma relação de afeto, e prazer, pois ter a 

capacidade de puder representar a imagem do meu cotidiano desperta em mim 

encanto, e também provocar certa satisfação. Enfim, um verdadeiro momento de 

reflexão, que percebo minha imaginação, ir além.  Eles mim fazem passar horas 

rabiscando, como costumo chama, na verdade acredito que o desenho faz parte de 

mim, pois, nem mesmo sei explicar como eles surgiram em mim. Sempre quando 

estou desenhando primeiro à imagem mental é captada, mas sei lá, não consigo 

muito entender, mais a minha certeza, é que eles surgem e nesse processo, eles 

mim traz certa tranquilidade, que muitas vezes as horas se passam como se o 

tempo não existisse. Desenhar para mim, é a forma de mostra o mundo, com outras 

percepções das vistas pelos olhos. É um exercício mental mesmo, as formas são 

construídas a partir de um olhar atento das coisas. Acredito, temos poder de 

absorvemos mentalmente formas expressadas no papel causando  admiração  em 
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mim, a ponto de me surpreender com os resultados. Imagino na outras pessoas que 

não consegue desenhar, esse sentimos  sejam muito maiores. Na minha infância 

sempre fui amante do desenho, muitas vezes, deixei de escrever os conteúdos, para 

estar desenhando no caderno, e com isso eu ia percebendo minha forte ligação ao 

desenhar. Meus desenhos sempre foram carregados de linhas acentuadas, e eu 

assumo, que gosto mais deles assim, acho que é uma das características de meu 

desenho,  também procuro pontuar alguns detalhes, apesar de não ser tanto meu 

estilo, ser detalhista, uma vez ou outra  busco deixar lós idênticos, Enfim, o desenho 

ao meu vê é uma arte, que além-de-ser intelectual, carrega consigo uma 

sensibilidade, realmente muito incrível, quando desenho mim sinto como uma 

espécie de gênio que sequestra a imagem do real, e a soltar num outro universo; 

que gera todo esse fascínio nas pessoas, e mim conquista com as diferentes 

percepções, conseguindo a partir desses estímulos,  ser um motivo a mais para esta 

desenhando, cada vez mais. Ao visitar a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, 

busquei através de seus ambientes, pensar numa idéia  que pudesse ser  trabalhada 

para obra, e que representasse melhor o espaço abandonado das ruínas.  Então, a 

partir dessa experiência, mim surgiu à dúvida, em define com qual linguagem 

artística seria desenvolvida a obra. Pensei na fotografia  inicialmente, mas preferi 

escolher o desenho, por entender que minha ligação com ele poderia gerar 

resultados mais satisfatório no processo que traduzir-se a poética, para essa 

proposta artística. O ato de refletir as ruínas ao desenhar, poderia resgatar em mim 

imagens da minha infância. Outra característica importante no processo de criação 

artística é a relação do artista com os documentos que foram manuseados por ele, 

para desenvolvimento de trabalho. Pois eles se conectam em rede de relações que 

vai proporcionar os materiais necessários para a pesquisa crítica, trabalhada 

paralelamente à produção do trabalho artístico prático. Então, o contato do artista 

com os materiais documentais, concomitantemente com a produção da obra, vem  

desencadear um olhar crítico de reflexão sobre o trabalho. Durante esse período, 

temos essas duas atividades bem definidas; as produções textuais que vai dar 

sustentação teórica, para fazê-lo  artístico da obra; que de fato, exigem um trabalho 

de reflexão das ideias, e que nesse processo de investigação, é chamado de rede 

relacional. (SALLES, 2006). Ao visitar a Escola Agrícola de São Bento das Lajes, 

busquei através de seus ambientes, pensar numa idéia  que pudesse ser  trabalhada 
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para obra, e que representasse melhor o espaço abandonado das ruínas.  Então, a 

partir dessa experiência, mim surgiu à dúvida, em define com qual linguagem 

artística seria desenvolvida a obra. Pensei na fotografia  inicialmente, mas preferi 

escolher o desenho, por entender que minha ligação com ele poderia gerar 

resultados mais satisfatório no processo que traduzir-se a poética, para essa 

proposta artística. O ato de refletir as ruínas ao desenhar, poderia resgatar em mim 

imagens da minha infância. Outra característica importante no processo de criação 

artística é a relação do artista com os documentos que foram manuseados por ele, 

para desenvolvimento de trabalho. Pois eles se conectam em rede de relações que 

vai proporcionar os materiais necessários para a pesquisa crítica, trabalhada 

paralelamente à produção do trabalho artístico prático. Então, o contato do artista 

com os materiais documentais, concomitantemente com a produção da obra, vem  

desencadear um olhar crítico de reflexão sobre o trabalho. Durante esse período, 

temos essas duas atividades bem definidas; as produções textuais que vai dar 

sustentação teórica, para fazê-lo  artístico da obra; que de fato, exigem um trabalho 

de reflexão das ideias, e que nesse processo de investigação, é chamado de rede 

relacional. (SALLES, 2006).  

 

 

                    FOTO 5 - Preparação                                   FOTO 6 - Preparação 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

                   FONTE - O autor (2017).                                      FONTE - O autor (2017) 
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                FOTO 7- Desenho Ruína.                    FOTO 8- Desenho inacabado 

     

FONTE - O autor (2017).                                  FONTE - O autor (2017).                                         

 

        .                                              

 A criação tem a mistura de lembranças, percepções, imaginações e 

esquecimentos, pois poderá servir para esquecer-se de alguns fatos e abrir 

caminhos para lembrar e guardar outros na memória, que aliados à sua imaginação, 

acabamos por conhecer, os caminhos em direção ao desconhecido, aos universos 

ficcionais. 

Com o passar do tempo, os artistas foram registrando, mais umas coisas do 

que outras, desenhar ou escrever sobre um motivo apenas, isto se deve a memória, 

e a percepção serem como seletivas. Assim, o artista também passa a fazer 

escolhas nos processos criativos que se destacam em seus documentos, e desta 

forma, eles irão estipulando os critérios de trabalho e a história da obra vai se 

escrevendo e reescrevendo. O artista observa o mundo e recolhe aquilo que por 

algum motivo, o interessa. Trata-se de um percurso sensível de coleta: O artista 

recolhe aquilo, que de alguma maneira toca sua sensibilidade e porque quer 

conhecer.      

          

    

2.4 A EXPOSIÇÃO: ANDANÇAS- ENTRE O RECÔNCAVO E O SERTÃO 

                                 

Quanto à receptividade, do público com a obra: As Ruínas da Escola Agrícola 

de São Bento das Lajes conseguiu superar todas as expectativas. Na contemplação 

as pessoas aproximavam-se da obra, erguendo a cabeça para visualizarem os 

desenhos que encontravam acima do nível da visão.  E naturalmente  elas iam 
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abaixando para olharem os demais desenhos, que se estenderam até o chão, 

seguindo para os desenhos das ruínas das plaquinhas da argila, que seguiam  

circularmente no chão, onde o fruidor acompanhava, com seu olhar atento. Foram 

bastante recorrentes, pois, em geral, as  pessoas ao tempo que se aproximavam 

para observar os detalhes às texturas, elas também se distanciavam com o olhar 

fixo de admiração, a exemplos das fotos, (Contemplação 1 e 2). 

              

 

 

 

 

 

    FOTO 11 - Contemplação 1           

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

       FONTE - O autor (2017).                       
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    FOTO 12- Contemplação 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

           

  

 

 

 

                                                  FONTE - O autor (2017) 

 

 

Os comentários do público visitante foram  surpreendentes  e emocionantes. 

Nesse sentindo, expressaram memórias individuais e coletivas. Através dos 

aspectos da fragilidade presente na obra, conseguimos  sensibilizar as  pessoas, a 

ponto  de alguns acontecimentos expressarem as reações das pessoas na 

exposição; temos  como exemplo  uma visitante que se abaixar, diante das 

plaquinhas de  argilas, e não conseguiu conter as lágrimas, se emocionando nessa 

interação.  Outro caso foi de uma fruidora, que ao ver  argilas, se aproximou e 

expressou à saudade de pisar no chão. A tendência dos comentários na semana da 

exposição foi pessoas elogiando o desenho, os traços, a forma que as argilas 

ficaram no chão, a expressividade do desenho, e as relações dele com as 
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memórias. Enfim no contexto geral, os visitantes compreenderam as relações das 

memórias com as ruínas. 

Foi muito bem aceita e parabenizada à obra que com a linguagem do 

desenho, revelou a importância das ruínas e da preservação das memórias e do 

patrimônio enquanto lugares de memórias. Foi muito gratificante ver o público 

dialogando com a obra, entendendo a proposta do trabalho artístico. Como podemos 

observar nas fotos  13 e 14. 

 

 

 

                FOTO 13- Olhar Sublime       FOTO 14- Memória 

              

          FONTE - O autor (2017).                      FONTE – O autor (2017). 

                                                                                                   

 

 

 

O contato com a matéria nos aproxima de sensações, de presenças, de 

ausências, em um plano espiritual que acreditamos se fazem presentes nas ruínas 

pelas fortes vibrações, ou energias que podemos sentir, enquanto seres sensíveis. A 



43 
 

 

argila tem como propriedade conservar as formas, quando são modeladas, ela 

também nos revelar seu enorme potencial poético, com as ruínas e as memórias. 

 

 

              FOTO 3 - Mão na massa                               FOTO 4 – Ruína de argila  

                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               FONTE - O autor (2017).                                                FONTE - O autor (2017).      

 

 

   Após a obra passar pelo espaço expositivo, o artista tem como finalidade de 

refletir todo o processo artístico. É realmente uma imensidão de contatos, que foram 

feitos durante a pesquisa e agora devemos pensar enquanto pesquisador, quais 

foram às dimensões que a obra chegou ao lidar com o público? E outros fazedores 

de arte. O distanciando do artista sobre a  obra, por alguns momentos é fundamental 

para compreender outras concepções, que são indagadas durante esse período de 

exposição.  

Além do público, que exprime seu pensamento sobre o trabalho, os 

historiadores, críticos de arte, entre outros conhecedores de arte que vão revelar; 

suas sensações, suas percepções, e seu julgamento da obra, e a partir, dessas 

interferências, o artista vai refletir seu trabalho artístico, ao serem concebidos numa 

exposição pública. (SALLES, 2006) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao percorrer um caminho entre o processo artístico e a produção da obra: As 

Ruínas da Escola de São Bento das lajes me viram no desafio, de poder entender as 

relações que a ruínas, se valendo da linguagem do desenho que podia revelar as 

memórias do patrimônio coletivo e também individual, assim passei a compreender 

que nesse processo de imersão, mergulhei a fundo, conseguindo perceber o quanto 

um processo artístico pode ser sensível e intenso, principalmente quando se 

trabalha com o ser humano, no processo de resgate de memórias, em que, ficaram 

retidos apenas no imaginário de pessoas que cruzei durante esse processo e de 

fato, nesse trabalho artístico, conseguir trazer as memórias, os sentimentos 

coletivos, que se encontravam adormecidos, para o campo das discussões, tirando 

do invisível e trazendo para dar visibilidade a algo tão presente que a história não 

deu a devida importância, visto que, o lugar de memória é constante no que se 

refere a intensificar, quando essas memórias não são apresentadas para seus 

autores, elas se apresentam ainda mais fortalecidas, mostrando suas 

multiplicidades, em diferentes épocas, pois independentemente do tempo e do 

espaço, as memórias sempre são renovadas, ou seja, a memória é viva, é constante 

e também conseguir entender que a memória é patrimônio, pois há laços em comum 

que a permeia, nos transportando a reviver nossas memórias individuais, mais 

também uma memória que não é só nossa, ela é de todos, ela é coletiva. 

E para enaltecer as memórias das ruínas, utilizei a linguagem artística do 

desenho, tanto no suporte dos papeis, quando na argila, que agregou ao trabalho, o 

caráter intelectual do desenho, que no verdadeiro exercício de construir e 

desconstruir, me fez refletir as fragilidades presente na matéria, no concreto, nas 

paredes deterioradas das ruínas em conexão com as memórias esfaceladas, que a 

sociedade constrói nas suas relações sociais. As lembranças vagas, os 

esquecimentos são elementos que compõem esse universo especulativo, e como 

nos desenhos foi encontrada a capacidade de apropriar-se, de conceitos que deram 

base teórica e artista para construção da obra.  
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Também foi encontrado, cruzamentos de forma que evidenciam a vida, nas 

vegetações que se alastravam pelos espaços abandonos, apresentados das ruínas, 

mas com agentes biológicos que perpetuam a vida. Assim com a memória também é 

garantida, e assim poder está sendo referenciadas, contada, mencionadas, para sua 

população e outras que acabaram por conhecer, um espaço que foi de formação, e 

causou transformações no quadro social e econômico de uma região e também, 

todo o país.  

Consciente do processo que na Arte Contemporânea  mais  diversa 

dimensões podemos  compreender a pesquisa fundamental  para elucidar questão 

omissa e  que a parti  dessas descobertas encaminha-las na perspectiva a outros 

horizontes possíveis, onde a pesquisa pode nos levar, então, é possível prosseguir 

nesse trabalho que não se finalizar por aqui.   
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