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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer os caminhos percorridos na linguagem do 
desenho e as variações de seus conceitos desde a pré-história até a 
contemporaneidade. Para determinada investigação proponho um levantamento 
bibliográfico e exploratório sobre a história da arte pelo ponto de vista do desenho. 
Fundamenta-se em teóricos como Mario de Andrade, Edith Derdyk e Fernando 
Cocchiarale. Analisa-se a produção de arte contemporânea verificando as 
possibilidades de diferentes suportes e materiais, considerando o desenho em um 
percurso do bi para o tridimensional. Tendo como referência, o trabalho dos artistas 
Alexander Calder e Gertrud Goldschimidt (Gego), para realizar um produto artístico 
final intitulado Desenho Tridimensional. 
 
Palavras-chaves: desenho, arte contemporânea, espaço, tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
This research aims to know the paths covered in the language of drawing and the 
variations of its concepts from prehistory to contemporaneity. For some research I 
propose a bibliographic and exploratory survey on the history of art from the point of 
view of drawing. It is based on theoreticians like Mario de Andrade, Edith Derdyk and 
Fernando Cocchiarale. The production of contemporary art is analyzed by checking 
the possibilities of different supports and materials, considering the drawing in a path 
from bi to three-dimensional. Taking as reference, the work of the artists Alexander 
Calder and Gertrud Goldschimidt (Gego), to realize a final artistic product titled Three-
Dimensional Drawing. 

Keywords: drawing, contemporary art, space, three-dimensional 
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1. APRESENTAÇÃO  

Quando crianças, na escola, recebemos estímulos através de ferramentas as 

quais nos ajudam a desenvolver formas de comunicação, o desenho é a primeira 

linguagem que compreendemos, é a partir dele que percorremos um caminho para a 

linguagem escrita. Após os primeiros anos de formação, quando se é aprendida a 

linguagem escrita e verbal, as práticas do desenho e pintura são postas em uma 

categoria inferior dentro do aprendizado. Apesar de vivenciar este fator, desenvolvi 

afeição por esta linguagem, mantendo a prática artística do desenho presente em 

minha vida, pois não havia melhor maneira de expressar meus sonhos e abstrações 

da vida cotidiana. 

No entanto, ainda não conhecia as diversas possibilidades de criação da arte, 

até o momento que retomei as práticas artísticas no ensino fundamental na disciplina 

de Educação artística, quando tive meu primeiro contato com a História da arte. Nessa 

disciplina eram realizados trabalhos com a finalidade de reproduzir um modelo 

estabelecido pelo docente, que por assim dizer, não visava processos de criação livre. 

Ao chegar no ensino médio, em meio a um cotidiano educacional despreocupado 

quanto as individualidades dos alunos, o desenho funcionava como uma válvula de 

escape, os limites do papel me permitiram desenvolver uma identidade artística. 

Expressava imagens que habitavam no meu interior criativo, imagens que não tinham 

espaço naquele contexto.  

O desenho é a técnica mais usada entre os artistas, por possuir maior rapidez 

na transferência de uma ideia para o papel. Ele materializa o que estava no campo 

mental, fazendo uso das linhas para dar forma a um pensamento, sem necessitar 

recorrer a linguagem escrita. Para um artista, desenhar pode ser um ato com 

finalidade pré-estabelecida, ou pode ser uma ação experimental do gesto. É acima de 

tudo a primeira marca humana, registra a existência do corpo físico e as relações 

exteriores que ele estabelece. 

Quando chegado o momento de escolher um curso no ensino superior, optei 

por ingressar no Bacharelado de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia, me deparei com uma concepção ampliada dos possíveis direcionamentos 

profissionais dentro da grande área das Artes Visuais, proporcionados pela formação 

no Bacharelado. Além do conhecimento adquirido através das disciplinas teóricas, 
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pude desenvolver, nas disciplinas práticas, poéticas em outras linguagens artísticas 

além do desenho (como fotografia, vídeo arte, escultura, instalação etc.).  

Dentre as diversas linguagens experimentadas, o desenho esteve presente em 

cada processo de criação, sendo no projeto ou na obra em sua materialização final. 

Foi quando percebi que o desenho poderia ser aplicado de diversas formas na minha 

produção artística, podendo ser integrado a outros suportes e técnicas. Na disciplina 

de Fotografia III ministrada pela Professora Doutora Valécia Ribeiro, produzi um vídeo 

arte intitulado “Corpo hádentro” no qual utilizei desenhos em sobreposição aos vídeos, 

ambos de minha autoria. Seguindo nesta mesma proposta de hibridização de técnicas 

distintas no mesmo produto artístico, mixei desenhos juntamente com vídeos por meio 

do software Isadora, usado para realizar projeções mapeadas na cidade de 

Cachoeira, através da disciplina de Arte mídia II ministrada pelo Professor Mestre 

Fernando Rabelo. 

 Pude também ampliar meus conhecimentos sobre a prática do desenho e os 

materiais convencionalmente usados, na disciplina de Técnicas e Processos Artísticos 

I, ministrada pelo Professor Mestre Gaio Matos, orientador desta pesquisa. Desde 

então buscava outros suportes e materiais para realizar obras de técnica mista ou 

híbrida, que se encontravam em um território limítrofe, dificultando até mesmo 

encaixar em uma nomenclatura técnica. Como afirma Mario de Andrade  

 “ [...]o desenho não implica de forma alguma o limite do papel, nem mesmo 

pressupõe margens. Na verdade o desenho é ilimitado, pois nem mesmo o 

traço, essa convenção eminentemente desenhística, que não existe no 

fenômeno da visão, [...] e colocamos entre o corpo e o ar, como diz Da Vinci, 

nem mesmo o traço o delimita. ” (ANDRADE, 1975, p. 74) 

 

Pelo aspecto interdisciplinar do desenho identificado na minha produção 

artística, decidi toma-lo como objeto para esta pesquisa, fazendo uma abordagem 

acerca dos conceitos do desenho estabelecendo uma relação com os contextos 

históricos, também traço uma breve contextualização sobre a linha, elemento gráfico 

imprescindível na composição do desenho. Com o objetivo de materializar como 

produto artístico, uma obra que dialogue com o trabalho dos artistas Alexander Calder 

e Gertrud Goldschimidt (Gego), que utilizavam a linha como seu principal elemento de 



12 
 

 
 

criação, tendo como diferencial a utilização do espaço, e não mais do papel em suas 

obras. 

Este trabalho é composto por três capítulos. O primeiro capítulo que aborda os 

aspectos históricos gerais do desenho fundamentado pela Professora doutora Graça 

Proença e por Edith Derdyk, também o subcapítulo sobre a linha fundamentado por 

Fayga Ostrower. O segundo capítulo acerca do desenho na arte contemporânea, os 

novos suportes e materiais usados, é fundamentado novamente por Edith Derdyk, 

juntamente com Fernando Cocchiarelle e Mario de Andrade. O último capítulo é 

referente a concepção e todas as fases do processo de criação e exposição da obra 

intitulada Desenho Tridimensional. 
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2. O DESENHO ATRAVÉS DA HISTÓRIA  

O conceito do desenho que se tem hoje, visto como linguagem independente, 

nem sempre foi contextualizada desta mesma forma. Durante um longo período da 

história o desenho foi considerado um meio auxiliar dentro da arte, servindo apenas 

de apoio na elaboração de projetos de linguagens ditas maiores, como a escultura e 

a pintura. Sabe-se que na Pré-história já existiam indícios de imagens produzidas pelo 

homem às quais nos ajudam a reconhecer os hábitos e experiências dos primitivos, 

que usavam esses desenhos e pinturas como meio de expressão e comunicação 

antes mesmo que se consolidasse uma linguagem verbal. Se atribui a arte rupestre 

um valor próximo ao desenho, contudo, não possuíam a intenção em seu uso como 

decodificação de uma ideia, como pontua Proença 

 

O termo arte rupestre usa-se para designar essas inúmeras marcas gráficas 

realizadas no interior de cavernas pré-históricas por todo mundo. “As mais 

antigas figuras feitas pelo ser humano foram desenhadas em paredes de 

rocha, sobretudo em cavernas. Esse tipo de arte é chamado de rupestre, do 

latim rupres, rocha” (PROENÇA, 2006, p. 6). 

 

A principal característica dos desenhos desse período é o naturalismo. “Os 

desenhos eram obtidos com pigmentos, na sua quase totalidade de origem mineral 

(em especial óxido de ferro para vermelho, a cor, mais difundida) secundariamente 

vegetal (urucum, jenipapo, carvão) ” (ZANINI, 1983, p. 15). Usavam pinceis feitos com 

pelos de animais e as próprias mãos. Em outros casos, suas mãos serviam como uma 

espécie de carimbo nas paredes. Proença (2006, p. 6) destaca: “dentre as pinturas 

rupestres destacam-se as chamadas mãos em negativo (fig. 1) e os desenhos e 

pinturas de animais. As mãos em negativo são uns dos primeiros registros deixados 

pelos nossos ancestrais no período da pré-história chamado Paleolítico”. 

 

 

 



14 
 

 
 

Figura 1: Pinturas de mãos em negativo. Caverna Altamira, Espanha. 

                                       

Fonte: http://artecastrocosta.blogspot.com.br/2010/03/maos-em-negativo.html 

Este caso é o exemplo mais usado quando se trata da criação pela linha. Aqui 

a linha marca uma presença, fixa uma memória. Vemos aqui a urgência do desenho, 

comum à arte, pela conservação de uma memória no tempo presente. Presente no 

instante da sua realização e presente no tempo futuro como marca de uma dada 

existência. Essas marcas gráficas eram realizadas por caçadores, em um ato 

ritualístico, por meio do qual se procurava interferir na captura de animais, ou seja, o 

pintor-caçador do Paleolítico supunha ter poder sobre o animal desde que possuísse 

a sua imagem. Acreditava que poderia matar o animal verdadeiro desde que o 

representasse ferido mortalmente em um desenho.  

Também existem manifestações em povos primitivos que, através do desenho 

e pintura corporal, exprimem sua espiritualidade, além de servir como forma de 

comunicação por meio dos símbolos e cores. 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 

afirma Derdyk (2007, p.23) 

[...] 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. 
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Ao longo dos séculos o desenho ganha status sagrado, todas as manifestações 

artísticas estavam relacionadas ao culto aos mortos, principalmente no Egito, onde é 

usado para decorar tumbas e templos. Nas palavras de Proença (2006, p. 14) “a arte 

no Egito como não poderia deixar de ser, refletia essa visão religiosa, que aparece 

representada em túmulos, esculturas, vasos e outros objetos deixados junto aos 

mortos”. Mesopotâmicos, Chineses e povos do continente Americano desenvolveram 

cada qual um sistema diferente de desenhar, com significados próprios e que 

caracterizaram cada população. 

Na antiguidade clássica, civilizações Grega e Romana, o objetivo da arte era a 

procura de beleza e harmonia universais, os artistas buscavam a relação do homem 

com o divino, com o mundo e a sua origem. Segundo Proença (2006, p. 24) “a arte 

desse período era movida por ideias próprias em relação à vida, à morte e às 

divindades”. Na idade média o desenho perde o sentido do volume e da perspectiva, 

conforme Miranda1:   

Na idade média a imagem despojou-se da matéria e da sua relação 

naturalista com o mundo, para se converter em símbolo. Perde-se o sentido 

do volume e da perspectiva, reduz-se as formas a superfícies planas. O 

desenho nesse período prevalece sobre a cor mantendo as linhas 

estruturantes visíveis, há falta de rigor anatómico nas figuras geralmente 

deformadas por acentuação dos traços mais expressivos, predominando a 

tendência para a estilização e esquematização geométrica dos corpos, cuja 

representação não respeita proporções nem perspectiva.  

 

Já no Renascimento o homem se tornou o foco da sociedade e não mais a 

religião. Ali a arte passa a ser entendida como produto do homem para o homem, sem 

o caráter divino. Em discussão sobre a história do desenho, Dias apud Rodrigues 

(2011)2 aponta, inclusive, que é defendida uma teoria na qual o que foi produzido em 

momentos anteriores a esse período não deveria ser considerado arte de fato.  

                                                             
1 MIRANDA, Nélia. 600 anos de perspectiva rigorosa: A. breve história do desenho. Disponível em: < 

https://sites.google.com/site/perspetiva600/historia-do-desenho-e-da-perspetiva>. Acesso em: 16/01/ 
2018 
2 RODRIGUES, Carla Souza Simão. As possibilidades e o processo do desenho na arte 

contemporânea. 2011. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Artes Visuais - 
Bacharelado) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma 
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A partir das mudanças ocorridas no período renascentista, a prática do desenho 

adquire um grau elevado de importância como objeto de estudos de base científica 

que tratavam fundamentalmente da perspectiva, anatomia e geometria. O termo que 

deu origem à palavra desenho surgiu durante o Renascimento. O disegno 

renascentista é a palavra encarregada de dar nome as intersecções entre 

materialidade e pensamento onde a expressão por meio da linha assume papel de 

meio reflexivo, projetivo e comunicante. Como esclarece o arquiteto Vilanova Artigas  

 

No Renascimento o desenho ganha cidadania. E se de um lado é risco, 

traçado, mediação para a expressão de um plano a realizar, linguagem de 

uma técnica construtiva, de outro lado é desígnio, intenção, propósito, projeto 

humano no sentido de proposta do espirito. (ARTIGAS apud DERDYK, 2015, 

p. 42) 

 

Surge uma nova percepção do desenho em relação à arte, sendo este não mais 

encarado como mera ferramenta mecânica na produção das obras, mas como 

elemento principal da obra, ao qual também foi atribuído um caráter intelectual, ligado 

às próprias ideias do artista, para Federico Zuccaro e Giorgio Vasari 

 

Oriundo do intelecto, o desenho, pai de todas nossas três artes – arquitetura, 

escultura, pintura – extrai de múltiplos elementos um juízo universal. Esse 

juízo assemelha-se a uma forma ou ideia de todas as coisas da natureza, que 

é por sua vez sempre singular em suas medidas. Quer se trate do corpo 

humano, dos animais, das plantas, dos edifícios, da escultura ou da pintura, 

percebe-se a relação que o todo mantém com as partes, que as partes 

mantêm entre si e com o conjunto. Dessa percepção nasce um conceito, juízo 

que se forma na mente, e cuja expressão manual denomina-se desenho. 

Pode-se então concluir que esse desenho não é senão a expressão e a 

manifestação do conceito que existe na alma ou que foi mentalmente 

imaginado por outros e elaborado em uma ideia (DIAS apud RODRIGUES 

2011, p. 14). 

 

Tratando-se também do desenho como uma linguagem de extrema ligação com 

o intelecto menciona Andrade (1975, p. 71), que “[...] o desenho [...] é essencialmente 

uma arte intelectual, que a gente deve compreender com os dados experimentais, ou 

melhor, confrontadores, da inteligência”. Desta forma a prática do desenho pode ser 
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compreendida como uma manifestação executada primeiramente pelo pensamento, 

em seguida a mão expressa de maneira ágil e totalmente particular, em um suporte, 

ideias com as mais diversas intenções, seja um rascunho de projeto ou uma simples 

ação do gesto que acaba registrando alguma inquietação existencial, assim como é 

capaz de esclarecer ideias que não cabem no âmbito da linguagem verbal.  O desenho 

em essência é uma linguagem, e isso pressupõe que esteja transmitindo uma 

mensagem através de códigos ou regras que precisam ser conhecidos para que a 

comunicação se estabeleça. 

 

Sendo uma linguagem, o desenho pode ter suas “regras” ou códigos 

compartilhados entre as pessoas, o que significa que ele pode ser ensinado 

e aprendido, e que não necessita de nenhuma habilidade específica que não 

seja comum a todas as pessoas. (PEIXOTO, 2013, p. 8) 

 

2.1 A linha 

A linguagem visual é composta por cinco elementos básicos: linha, superfície, 

volume, luz e cor. Tais elementos não possuem significação se não dentro de uma 

composição formal, a artista Fayga Ostrower (1986, p. 65) compara a linguagem visual 

à linguagem escrita, mais precisamente às palavras. Tanto os elementos visuais 

quanto a escrita, quando organizados, dão origem a conteúdos, respectivamente às 

imagens e às frases/textos, o que não indica que ambos sejam iguais. Ambos 

comunicam através de símbolos desenhados, sendo o desenho, constituído por 

elementos prévios isentos de significado, para Andrade (1975, p. 71), o desenho se 

assemelha muito mais à escrita, à caligrafia, do que à arte plástica. De acordo com 

suas palavras, o desenho está mais ligado à prosa e à poesia.  

 

É como que uma arte intermediária entre as artes do espaço e as do tempo, 

tanto como a dança. E se a dança é uma arte intermediária que se realiza por 

meio do tempo, sendo materialmente uma arte em movimento, o desenho é 

a arte intermediária que se realiza por meio do espaço, pois sua matéria é 

imóvel (1975, p. 71). 

 

 É necessário compreender a função que esses elementos desempenham no 

espaço. Segundo Fayga Ostrower (1986, p. 65), “[...] ao participar de uma 

composição, cada elemento visual configura o espaço de um modo diferente. E, ao 
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caracterizarem o espaço, os elementos também se caracterizam”. Dentro deste 

espaço, é possível perceber três dimensões: altura, largura e profundidade, e ainda 

espaço e tempo. Contudo é importante ressaltar que no campo da arte esse conceito 

de espaço não é uma regra. “Na arte, são muitos os espaços válidos e possíveis” 

(1986, p. 66). 

A relação entre tempo e espaço vai permitir que a linha ganhe caráter 

expressivo, conotando, geralmente, um tom de leveza e fragilidade. A linha através 

do espaço, configura-se de forma linear, com apenas uma dimensão. O olhar percorre 

o caminho da linha, ou seja, ela oferece a noção de direção no espaço, é considerada 

como delimitação e comando. Aponta determinada rota a seguir e define os contornos. 

O desenho que recorre constantemente à linha é de uma ordem mais abstrata, mental 

e analítica, como ressalta Derdyk (2015, p.38) “ A linha, elemento essencial da 

linguagem gráfica, não se subordina a uma forma que neutraliza suas possibilidades 

expressivas [...] pode ser uniforme, precisa e instrumentalizada, mas também pode 

ser ágil, densa, trepidante, redonda, firme, reta, espessa, fina, permitindo infindáveis 

possibilidades expressivas”.  

A linha não existe na natureza, no espaço real. É fruto da 

interpretação/abstração do homem. Percebemos as linhas de contorno das coisas, 

mas tais linhas não existem de fato. Elas só se tornam concretas através da 

concepção humana. Sua versatilidade possibilita ainda uma decodificação mais rápida 

do pensamento, ainda abstrato, para um contexto visual, reafirmando o temperamento 

intelectual do desenho. Henri Matisse utiliza o desenho de contorno por meio da 

colagem, para criar formas na cor através da simplificação da linha (fig.2). A colagem, 

pode ser aqui considerada como uma técnica para a composição do desenho, a 

função do lápis é transferida para a tesoura. O artista parecia superar a distinção entre 

desenho e pintura com os seus Papéis Recortados, feitos de linha e cor. Os trabalhos 

consistiam no recorte de papel anteriormente pintado, ou seja, a tesoura era o 

instrumento que desenhava. 
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Figura 2: Matisse, série Nú Azul, 1952, guache recortado 

 

Fonte: http://pararraioscomics.com.br/mulheres-e-quadrinhos-iv/ 

 

Aos poucos o desenho foi passando de uma fase representativa para uma fase 

abstrata. Moveu-se da linha descritiva para a linha não objetiva. No expressionismo 

abstrato foi acontecendo uma maior valorização da linha enquanto gesto em 

detrimento da linha meramente representativa, o movimento consistiu em enaltecer 

as propriedades incompletas e experimentais do desenho. 

Desde a segunda metade do séc. XX que o desenho ganha autonomia como 

linguagem artística, foram surgindo determinadas perspectivas teóricas que vieram 

acompanhar o desenvolvimento da expressão gráfica. Cada uma delas veio contribuir 

para a amplificação do conceito de desenho. No Brasil isso acorre durante o 

movimento modernista, mais precisamente Semana de Arte Moderna, realizada em 

fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo (PROENÇA, 2006). Com a 

exposição de trabalhos inovadores, revelava-se para o público o momento de ruptura 

com os cânones artísticos impostos pelo academicismo, que até então pareciam 

irredutíveis. 

Com isto percebe-se que no decorrer dos séculos, a ideia de desenho foi sendo 

modificada, assim como as diferentes possibilidades que foram abertas a prática após 

o movimento modernista. Estes artistas e novos aspectos incorporados à linguagem 

do desenho, no contexto da contemporaneidade, serão discutidos no próximo 

capítulo. Avançamos ao ponto em que a linguagem do desenho encontra-se em total 

estado de experimentação, “ [...] a arte moderna passou a refletir e a investigar de 

modo crescente seus próprios meios de produção. Voltou-se, portanto, 

http://pararraioscomics.com.br/mulheres-e-quadrinhos-iv/
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prioritariamente, para a percepção, a expressão, para a pesquisa plástico formal da 

cor, da matéria, textura, espaço, linha etc. “ (COCCHIARALE, 2007, p.15). 

Sendo a linha o elemento fundamental na composição do desenho, muitos 

artistas na contemporaneidade passaram a atribuir novas técnicas e materiais na 

execução de seus desenhos, incluindo o fator espacial na composição da obra, 

distanciando-se do plano bidimensional, afim de liberar as linhas livremente no 

espaço, percorrendo o campo que antes pertencia apenas a escultura, o desenho 

finalmente se emancipa dos cânones acadêmicos.  
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3. O DESENHO E A ARTE CONTEMPORÂNEA 

A arte da segunda metade do século XX percorreu por novas e variadas 

direções, é caracterizada pela liberdade de ação dos artistas, que não estão 

necessariamente ligados as instituições que os limitavam, como era no modernismo. 

Nesse período receberam destaque importantes gravuristas, pintores e fotógrafos que 

se juntaram a diferentes movimentos artísticos, experimentando novos materiais e 

assim renovando a arte, conhecida hoje como Arte contemporânea (PROENÇA, 

2006). Arte esta que abrange uma pluralidade de estilos diferenciados e técnicas 

inovadoras, que deram origem a uma nova maneira de representação artística. Nas 

palavras de Cocchiarale (2006, p. 18), “para se compreender a arte contemporânea, 

deve-se deixar de lado a visão do especialista e tomar partido da arte como uma rede, 

em que todas as linguagens estão ligadas, dialogando constantemente entre si, 

tornando-se até interdependentes”.  

Os artistas trabalhavam cada vez mais fora dos limites tradicionais das artes 

plásticas, elevando o status do desenho, por meio da experimentação conjunta com 

outras técnicas, um importante colaborador no que diz respeito à inovação com 

materiais criativos na Arte contemporânea foi Picasso, ele começara a misturar as 

linguagens entre si, introduziu a técnica de colagem em suas pinturas, usando 

materiais como papéis, jornais, embalagens de cigarro e tecidos, em suas telas3. Seus 

relevos e estruturas de ferro, constroem linhas suspensas no espaço (fig. 3), assim 

como nas estruturas armadas de Tatlin (fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Informações retiradas do site: IWASSO, Vitor. Copy/paste: algumas considerações sobre a colagem 
na produção artística contemporânea. Disponível em:  
< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202010000100004 > 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202010000100004
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Figura 3 - Violão, 1924. Construção em chapa 

de metal recortada e dobrada, caixa de ferro e 

arame pintados. 

 

Fonte: 

https://historiaartearquitetura.com/2017/08/24/

vanguardas-modernas-e-a-questao-das-cores/ 

Figura 4: Contrarrelieve de esquina, Vladimir 

Tatlin, 1915  

 

 

Fonte: 

https://pbs.twimg.com/media/DPbqwvCXcAI6P

6E.jpg  

 

Tais obras influenciaram decisivamente na emancipação do desenho e das 

técnicas tradicionais, lançando-o ao espaço do mundo, ocupando o espaço onde 

existimos, as formas não apenas representam a espacialidade, mas sim, ocupam o 

espaço literalmente. Um dos artistas percursores nesta trajetória para lançar o 

desenho no campo tridimensional foi Alexander Calder, o primeiro a usar a linha-fio 

para criar “desenhos” tridimensionais de pessoas, animais e objetos. Ele aprendeu 

esta técnica em aulas de desenho mecânico na Art Students League4. 

 Em 1925, Calder foi o primeiro a ampliar esta abordagem do desenho em três 

dimensões. Ele criou esculturas figurativas e retratos usando apenas fio para 

"desenhar no espaço". Suas várias esculturas da dançarina Josephine Baker foram 

                                                             
4 Informações retiradas do site: DRAWING IN SPACE, Alexander Calder: The Paris Years. Disponível 
em: < http://www.thecityreview.com/calder.html > 

https://historiaartearquitetura.com/2017/08/24/vanguardas-modernas-e-a-questao-das-cores/
https://historiaartearquitetura.com/2017/08/24/vanguardas-modernas-e-a-questao-das-cores/
https://pbs.twimg.com/media/DPbqwvCXcAI6P6E.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DPbqwvCXcAI6P6E.jpg
http://www.thecityreview.com/calder.html
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os primeiros trabalhos nesta direção5 (fig. 5). Essas "esculturas de contorno" 

introduziram a linha na linguagem da escultura como um elemento em si (fig. 6). A 

contribuição inovadora de Calder para a escultura contemporânea é que ele tirou-a do 

chão, substituiu o mármore tradicional e a madeira por um fio de metal leve, o 

suspendeu no teto e o fez se mover. 

 

Figura 5: Josephine Baker (III), 1927  

 

Fonte: https://theartstack.com/artist/alexander-

calder/josephine-baker-iii 

 

Figura 6: Josephine Baker (III), 1927 

 

Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/188517934374467

421/?lp=true 

 

Fica cada vez mais difícil classificar a obra de arte contemporânea, por conta 

das suas constantes transformações, o desenho é das matérias artísticas mais difíceis 

de categorizar, sendo que o plano bi e tridimensional enfrentam grandes 

problemáticas, transformando drasticamente a ideia de espaço da obra. Pode-se 

                                                             
5  Informações retiradas do site:   THE ART STORY. Important Art by Alexander Calder. Disponível em: 

< http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander-artworks.html > 

https://theartstack.com/artist/alexander-calder/josephine-baker-iii
https://theartstack.com/artist/alexander-calder/josephine-baker-iii
http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander-artworks.html
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analisar como referencial para a mesma discussão do espaço no desenho, a obra de 

Jesús Rafael Soto, Olive and Black (fig. 7) que, apesar de não ser categorizada 

exatamente como pertencente ao gênero desenho, nos dá elementos suficientes para 

tal comparação. O artista sobrepõe hastes finas em uma sequência linear sobre uma 

tela, quando olhada em um ângulo frontal as hastes parecem se unir a superfície, 

causando uma ilusão, no entanto a iluminação projeta sombras, revelando o espaço 

tridimensional que a obra ocupa. Este trabalho exemplifica o caráter híbrido da arte 

contemporânea, que se encontra em um território limítrofe, ou seja, não é tão fácil 

estabelecer uma definição de qual linguagem a obra pertence. 

 

Figura 7: Olive and Black, Jesús Rafael Soto 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/clairity/32818468685/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/clairity/32818468685/in/photostream/
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Desse modo, o desenho altera a forma de apreciação, pois agora o espectador 

observa o desenho de maneira dinâmica, determinando ele mesmo a perspectiva de 

observação. Assim como na obra de Richard Serra (fig. 8), onde o deslocamento do 

observador em torno de uma placa de aço apoiada no canto de uma sala varia a 

perspectiva da obra, transformando-a em plano ou linha. 

 

Figura 8: Belanced by Richard Serra  

 

Fonte: https://artense.tumblr.com/post/134340473409/balanced-by-richard-serra 

 

Na Arte contemporânea o desenho ganha autonomia e se torna o protagonista 

da obra, não é mais visto apenas através da relação bidimensional entre materiais 

convencionais, mas sim algo de natureza mental, ocupando o espaço, seja ele a 

galeria de arte, o museu ou a mesmo a rua. O desenho em forma tridimensional pode 

ser reconhecido no mundo em diversos suportes, como por exemplo: a parede, o 

muro, a areia, insetos e o próprio corpo como diferentes suportes para linhas e traços. 

Edith Derdyk decodifica precisamente a noção apresentada pela arte contemporânea 

sobre o desenho, não o reduzindo a um simples elemento da linguagem gráfica, mas 

expondo toda a potencialidade presente em seu significado. Não é apenas uma 

composição de linhas que formam uma imagem representativa ou até mesmo 

abstrata, Derdyk explicita o desenho como índice humano, rastros e impressões que 

deixamos no mundo. 

https://artense.tumblr.com/post/134340473409/balanced-by-richard-serra
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As manifestações gráficas não se restringem somente ao uso do 

lápis e papel. O desenho, como índice humano, pode manifestar-

se não só através das marcas gráficas depositadas no papel 

(ponto, linha, textura, mancha), mas também através de sinais 

como um risco no muro, uma impressão digital, a impressão da 

mão numa superfície mineral, a famosa pegada do homem na 

Lua etc.” (DERDYK, 2015, p.34) 

 

Quando se trata da expansão das linhas para fora do plano bidimensional, 

pode-se fazer um paralelo entre o trabalho de Calder com o conceito de desenho 

contemporâneo desenvolvido na obra da artista alemã radicada na Venezuela, 

Gertrud Goldschmidt, mais conhecida como Gego. Os trabalhos de ambos os artistas 

são usados como principal referência para a concepção do produto-técnico-artístico, 

finalidade desta pesquisa. Nas obras de Gego, percebe-se a valorização da linha e 

sua utilização como um meio estrutural que faz a conexão entre o desenho e o espaço. 

As linhas sobre o papel dão lugar às linhas tridimensionais, formando desenhos 

estruturados que, segundo ela, têm como objetivo “obter a transparência e integrar o 

espaço”6 (figs. 9, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Informação retirada do site: DRAWING A LINE IN SPACE, The Art of Gego. Disponível em: < 

http://www.ideelart.com/module/csblog/post/397-1-gego.html >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideelart.com/module/csblog/post/397-1-gego.html
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Figura 9: Líneas Paralelas, 1957 – 1971 

 

Fonte: http://gegoartista.com/portfolio/lineas-

paralelas/ 

Figura 10: Líneas Paralelas, 1957 – 1971 

 

Fonte: http://gegoartista.com/portfolio/lineas-

paralelas/ 

 

Gego criou esculturas utilizando apenas linhas e espaço, percebeu a 

importância não somente da forma, mas também dos espaços abertos que 

acompanham sua obra. Expandiu sua produção em uma escala monumental, 

preenchendo salas inteiras com instalações (fig. 11). É tentador definir Gego e Calder 

como desenhistas ou escultores, no entanto suas criações estão em um território 

limítrofe, como já foi apontado antes, suas obras não podem ser categorizadas dentro 

de uma única linguagem. Transcendem qualquer categorização, gerando uma 

categoria própria que aponta para uma dimensão completamente nova na arte.  

Em sua série Chorros, ela criou esculturas de arame altas, finas, quase 

figurativas. A palavra chorros em espanhol infere algo como um spray forte, como um 

jato de água. Quando foram exibidos pela primeira vez, na Galeria Betty Parsons em 

Nova York, essas esculturas assumiram a presença de cachoeiras7 (fig. 12). 

 

                                                             
7 Informação retirada do site: DRAWING A LINE IN SPACE, The Art of Gego. Disponível em: < 
http://www.ideelart.com/module/csblog/post/397-1-gego.html > 

http://gegoartista.com/portfolio/lineas-paralelas/
http://gegoartista.com/portfolio/lineas-paralelas/
http://www.ideelart.com/module/csblog/post/397-1-gego.html
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Figura 11: Reticulárea, 1969 – 1082 

 

Fonte: http://gegoartista.com/portfolio/reticularea/ 

 

Figura 12: Chorros, 1971 

 

Fonte: http://www.ideelart.com/module/csblog/post/397-1-gego.html 

http://gegoartista.com/portfolio/reticularea/
http://www.ideelart.com/module/csblog/post/397-1-gego.html
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Construídas em fios de metal, essas esculturas inspiraram Gego a pensar na ideia de 

que ela estava desenhando, mas ao invés de desenhar uma superfície, ela estava 

desenhando no espaço. Ela então começou uma série de trabalhos intitulados Dibujo 

sin papel, ou Desenho Sem Papel (fig. 13). As linhas flutuam, tomam volume no 

espaço, se apropriando do mesmo e expandindo suas formas. Algumas dessas obras 

mantêm uma sensibilidade ordenada, e outros se libertam, lembrando rabiscos no 

espaço.  

Figura 13: Dibujo sin Papel, Gego, 1983 

 

Fonte: https://themissionprojects.com/work/25 

 

Estas produções revelam como o desenho reivindica o espaço na arte 

contemporânea, um espaço ilimitado para ser desenhado. A busca por novos espaços  

sempre foi algo que me instigou, no bacharelado em Artes Visuais pude produzir 

trabalhos nesse direcionamento de hibridização de técnicas, como na vídeo arte 

“Corpo hádentro”, onde desloco o desenho para o campo do vídeo, criando um diálogo 

visual entre as linhas realizadas pelo gesto da mão e a silhueta do corpo humano, 

nesse trabalho o desenho sobreposto no vídeo se trata de formas abstratas que 

podem propiciar múltiplas interpretações (figs. 16, 15, 14), à partir do processo de 

https://themissionprojects.com/work/25
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criação dessa vídeo arte já pensava o desenho além da simples relação 

bidimensional.  

No entanto, não tinha ideia de que um desenho poderia ser criado utilizando 

como suporte o espaço, foi à partir desse momento que surgiu a vontade de pesquisar 

sobre a relação entre o desenho e as novas possibilidades de criação da linguagem, 

por ser uma pesquisa teórico-prática o ato de investigar os conceitos e o fazer 

artísticos são indissociáveis, as leituras deram fundamentação necessária para iniciar 

o processo criativo da obra intitulada Desenho Tridimensional. 

 

Figura 14: Frame do vídeo arte “Corpo hádentro”, 2016 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 15: Frame do vídeo arte “Corpo hádentro”, 2016 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 16: Frame do vídeo arte “Corpo hádentro”, 2016 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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3.1 Produção Artística 

É a partir do contato com o trabalho da artista Gego, que me inspiro para dar 

início ao processo de criação, percebendo a liberdade para criar desenhos pensados 

em terceira dimensão, passei a entender a linha como estrutura física, que não 

somente pode ser grafada em uma superfície como também pode ser moldada ou 

construída em diversos materiais. Com o intuito de criar um desenho tridimensional, 

comecei a investigar a transição do desenho no papel para o desenho que se 

materializa por meio da linha-fio, no espaço. Para isso tomei como referência para 

construir as linhas-fio a série de desenhos do processo criação (figs. 17, 18, 19, 20).  

 

3.2 Poética pessoal 

A linha é o principal elemento poético deste trabalho, pois a ação de grafar uma 

linha em uma superfície, implica em um registro que contém as memórias do olhar 

sobre o mundo de quem a produz. Mesmo buscando uma composição abstrata, 

inconscientemente a mão decodifica a memória do olhar, linhas que se interligam, se 

imbricam e se sobrepõe mas não constroem um desenho figurativo, no entanto é 

perceptível as formas orgânicas que surgem por meio deste jogo de abstrair e 

delinear. 

Os desenhos transmitem uma imagem que não possuem uma significação 

elaborada, se apoiam na aleatoriedade do gesto. Já na composição tridimensional, o 

ato de desenhar com o lápis é transferido, neste caso, para o alicate que molda a 

linha-fio da obra. A mesma mão que transforma o pensamento em linha no papel, 

molda o arame decodificando a linha para o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

Figura 17: Desenho do processo de criação 01 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 18: Desenho do processo de criação 02 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 19: Desenho do processo de criação 03 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 20: Desenho do processo de criação 04 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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3.3 Processo Criativo 

O desafio inicial do processo foi transitar do plano bi para o tridimensional, de 

forma a não perder meu estilo característico de desenhar, o gesto opera em uma ação 

intuitiva, sem pretensão de representar algo. Surgem desenhos abstratos, que 

sugerem interpretações diferentes a cada vez que se desvia e retorna o olhar para 

estas composições. (figs. 17, 18, 19, 20) 

A escolha do material para instaurar a produção artística foi o arame 

galvanizado, feita a partir das direções tomadas por Gego e Calder. Também foi 

escolhido por sua maleabilidade e ao mesmo tempo firmeza (fig. 21). 

 

Figura 21: Material escolhido 

 

 

A ação de desenhar no espaço assim como a de desenhar no papel, implicam 

o uso de ferramentas para a instauração do desenho (fig. 22), no caso do desenho 

em terceira dimensão, o lápis, ferramenta que permite criar as linhas no papel é 

substituído no meu trabalho por alicates, para moldar o arame. 
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Figura 22: Ferramentas 

 

 

Desenvolver um desenho em terceira dimensão seguindo um projeto 

bidimensional não é uma tarefa fácil, pois no momento da prática o que é planejado 

anteriormente pode não funcionar da mesma forma que pretendia-se. Avanço para a 

investigação de quais operações usar para desenvolver as formas que já havia criado 

no desenho bidimensional (fig. 24). 
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Figura 23: Criando linhas 

 

  A dificuldade nesta etapa foi a absorção de uma técnica de manuseio do 

arame, que só é adquirida por meio da experimentação. 

Figura 24:  Criando formas 
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Por fim deste processo de estruturação da linha-fio, optou-se por pintar a 

estrutura em cor negra, fazendo referência aos materiais usados no desenho 

bidimensional como: bico de pena, nanquim, caneta esferográfica, etc (fig.  25). 

 

Figura 25: Pintando a obra 

 

 

Com o uso da linha-fio, encontro finalmente meus desenhos em estado de projeção 

no espaço, resolvi intitular essa produção de Desenho tridimensional, afim de fazer 

com que o público tivesse a compreensão de que a obra não se trata simplesmente 

de uma escultura, mas reconheçam sem dificuldade através do título a origem  da 

obra na linguagem do desenho. A obra ficou em exposição junto com o trabalho de 

conclusão dos colegas também formandos no Bacharelado em Artes Visuais, o 

espaço expositivo se tornou um local de integração e aprendizagem desde a 

montagem até a exposição. Pensei na montagem qual a melhor forma de relacionar a 

obra com espaço, fazendo dessa relação o ponto principal. (fig. 26) 
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Figura 26: Montagem da obra Desenho Tridimensional 

 

 

A produção artística já no espaço expositivo revelou alguns aspectos imateriais 

que passam a compor a obra. Observa-se o espaço vazio entre as linhas, que geram 

uma transparência, o que permite que o olho encontre todos os outros elementos do 

trabalho simultaneamente eliminando completamente o plano bidimensional da obra, 

tendo como ponto principal o diálogo entre a linha e o ar. (fig. 27) 

A iluminação do ambiente expositivo, revela outro aspecto importante no 

Desenho tridimensional, entre a obra e a parede encontra-se a presença das sombras 

projetadas, conjuntamente com as linhas estruturais da obra que se multiplicam e se 

misturam com as linhas das sombras, vistas na parede (fig. 28).  

Com isso percebe-se como o espaço interfere na obra, as sombras e os 

espaços vazios estão sempre sendo vistos de uma perspectiva diferente, portanto a 

obra se transmuta a cada novo olhar lançado sobre o trabalho. Esses aspectos   

representam a efemeridade da obra no espaço expositivo, sendo possível obter novos 

desenhos quando muda-se a perspectiva de observação. (fig. 30) 
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Figura 27: Registro da obra Desenho tridimensional 01 
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Figura 28: Registro da obra Desenho tridimensional 02 

 

 

Figura 29: Registro da obra Desenho tridimensional 03
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Figura 30: Registro da obra Desenho tridimensional 04 

 

 

Figura 31: Registro da obra Desenho tridimensional 05 
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Juntamente com o Desenho tridimensional resolvi integrar os projetos 

bidimensionais a obra, afim de oferecer ao público um paralelo entre o início do 

processo de criação, com as linhas inscritas sobre o papel, e a obra do final do 

processo, que traz as linhas para fora do plano, colocando-as no ar.  

 

Figura 32: Registro da obra Desenho tridimensional 06 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho de conclusão compreendi a importância de pesquisar 

antes de se realizar um trabalho artístico, para conhecer sobre a história do objeto 

pesquisado e também para ter contato com o que já foi produzido dentro do tema. 

Após as leituras à respeito do desenho no contexto contemporâneo pude entender 

melhor como os artistas romperam com as tradições acadêmicas, abrindo caminhos 

e múltiplas possibilidades para criação do desenho na contemporaneidade, não 

dependendo mais da relação entre o lápis e o papel.  

Pude desenvolver um novo olhar sobre o desenho, de modo a reconhece-lo 

como marca, impressão ou registro. Passei a enxergar o desenho no cotidiano, 

presente em tudo o que nos cerca, seja na organização da nossa casa, no trajeto que 

fazemos pela rua. No contexto da produção artística o desenho passou por muitas 

transformações, ele pôde surgir das mais diversas formas, nos mais variados 

materiais e suportes. Nem mesmo o seu caráter bidimensional se manteve.  

Por não existir mais nenhuma limitação a está linguagem, reconheci também a 

interdisciplinaridade entre o desenho e outras expressões artísticas e técnicas para 

desenvolver uma obra de arte. Dessa forma o pensamento criativo pode ser explorado 

com mais liberdade. A arte contemporânea permite que os artistas produzam sem se 

preocupar em fazer suas obras se encaixarem em regras e cânones pré-estabelecidos 

por alguma instituição. 

Diante disso acredito ter alcançado meu objetivo de conhecer os vários 

caminhos que a contemporaneidade proporciona em relação ao desenho. A partir do 

trabalho dos artistas pesquisados consegui estabelecer um percurso para desenvolver 

o que buscava com a pesquisa, realizar um desenho que desloca-se do suporte 

tradicional, para percorrer no espaço tridimensional. A linha nasce no pensamento e 

é projetada primeiramente com o olhar no espaço, e pode ser materializada 

livremente.    

A exposição do trabalho me proporcionou novas percepções sobre o desenho 

tridimensional, percepções essas que só são possíveis no momento em estive em 

frente a obra no espaço expositivo. No diálogo entre o olhar e as linhas soltas no 

espaço pude enxergar o desenho por um outro ponto de vista, mais livre, integrando 

e interagindo com o espaço.  
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Tive uma experiência artística significativa, que certamente vai afetar minhas 

produções futuras. Espero que está pesquisa possa auxiliar ou inspirar artistas e 

pesquisadores a compreender melhor as diferentes abordagens do desenho, tanto no 

âmbito histórico, quanto poético. 
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