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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa investiga práticas artísticas autorais, desenvolvidas desde 2019 a partir de minha 

experiência enquanto sobrevivente de câncer infantil. Busca-se desenvolver ideias que me acompanham 

nessas produções amparadas pela pesquisa teórica, a partir da sugestão de conceitos que passo a 

chamar de “arte ambulatorial” e “processo-criativo-terapêutico”. Para tanto, considero correspondências 

possíveis no campo da teoria das artes, psicologia e filosofia. Com essa investigação, objetivou-se 

também elencar referências para práticas artísticas contemporâneas que, como nesse caso pessoal, 

são tangíveis à intersecção médico-artística. Assim também foram analisados documentos de processo 

e levantamentos biográficos, de modo a consolidar aproximações ou distinções para com esses 

trabalhos. Como fonte de leitura e construção, encontram-se nomes como: Cecília Almeida Salles, 

Susan Sontag, Bispo do Rosário, Shirley S. T, Rocha, Oliver Sacks, Flávia Andrade Almeida, além de 

outros autores. 

DISCUSSÃO: 

Este é um projeto poético autobiográfico. Trata-se, 

portanto, de bem acomodar o espaço da prática à pesquisa 

teórica embasada em estudos conceituais e apoiada na 

análise e no desenvolvimento de ideias da teoria literária e 

acadêmica. Ou seja, o trabalho é produzir com auxílio da 

pesquisa. 

Cecília Almeida Salles (1998), ao analisar o processo 

criativo, explica que o caminho de criação provoca 

autoconhecimento da pessoa produtora à medida que se 

compreende o próprio projeto criativo. Isto é, com a produção 

e leitura dos próprios trabalhos é possível construir e 

reconhecer sua própria imagem. Expandindo essa noção, percebo que meu processo criativo encontrou 

Figura 1 – “Móbile”, objeto escultórico. 
Fonte: acervo pessoal, 2017. 
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nas poéticas autobiográficas a possibilidade de fazer uso deste espelho como processo de tratamento 

simbólico para memórias de um trauma, movimento que passei a chamar de “processo-criativo-

terapêutico”. 

Desde 2017, no início do curso de Artes Visuais, questões como saúde, gênero e memória já 

apareciam na minha experimentação artística, ainda que tímidas ou desapercebidas. Com a 

compreensão da vontade de um caminho, em 2019, de uma 

produção despretensiosa passei a uma investigação pessoal 

incessante. As produções prenunciavam o próprio projeto 

com novas camadas de um discurso que ainda busco 

elaborar; e a experimentação a partir da especificidade de 

cada suporte significou diferentes materializações desse 

processo criativo, sínteses das relações construídas com 

essas memórias, a partir das vivências, críticas e referências, 

do tempo-espaço de cada trabalho. Nesse percurso criativo 

autobiográfico, a experimentação não se apresenta apenas 

como mecanismo para compreensão da forma, mas também 

— e por vezes, sobretudo — de seu conteúdo: a memória. 

Meus trabalhos assumiram, a partir disso, a 

investigação de minha primeira infância, durante o tratamento 

de quimioterapia na luta contra um linfoma não-Hodgkins. Do 

desfalque memorioso surgiu a necessidade de uma coleta 

documental que pudesse reverberar que condição eu me 

encontrava diante do contato com essas memórias. Através de 18 fotografias, 2 vídeos, dezenas de 

papéis de exame, placas de raio-X, brinquedos e 1 prótese, era comprovada a realidade daqueles fatos 

recalcados pela memória, bem como o impacto dessas vivências sobre mim. Disparadores de memórias 

e subjetividades, esses documentos marcam não somente o início dessa travessia criativa, mas também 

acompanham todo seu percurso, ora como documentos de processo ora como bases-suporte para 

trabalhos. 

Os documentos de processo são registros materiais do processo criativo e objeto de estudo da 

crítica genética (1998). Sendo a questão impulsionadora dos estudos genéticos a compreensão do 

“processo responsável pela geração da obra”, o início deste projeto deve ser aqui compreendido no meu 

primeiro ano de vida. Com a preocupação de meus pais cada vez maior diante dos primeiros sinais da 

situação anormal do meu sistema imunológico, os primeiros falsos diagnósticos recebidos, os primeiros 

tratamentos sem sucesso, na metade do ano 2000 está a gênese deste percurso criador. Portanto, 

atuam, como parte dos documentos de processo desta pesquisa, registros dessa experiência infantil; e 

mesmo que sejam de minha autoria, tornaram-se testemunhos materiais essenciais para a criação em 

processo. De todo modo, mesmo com essa documentação privilegiada, se nos estudos de crítica 

genética não temos acesso direto ao fenômeno mental materializado por esses documentos (1998), 

Figura 2 – “Memória Infância II”, litogravura. 

Fonte: acervo pessoal, 2019. 
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ilusoriamente maior é meu próprio acesso a esse fenômeno enquanto artista: encontro apenas rastros 

de lembranças, vestígios de materiais e testemunhos de um passado tão distante. 

A internação, o tratamento, as restrições, as intercorrências e a incompreensão são alguns 

pontos comuns à experiência de sobreviventes de câncer infantil. Como destaca Shirley Telles Rocha 

(2009), a falta de informação concedida por parte da equipe médica sobre o que está acontecendo e as 

diferentes dinâmicas familiares fazem com que as crianças em tratamento de câncer vivenciem essa 

condição de acordo com o que é possível construir de significado e, com o passar dos anos, esses 

significados podem ser reelaborados e novos podem 

ser construídos. Essa nova realidade, por sua vez, 

encontra suas correspondências na experiência 

vivida e se fundamenta conforme a honestidade para 

com meus sentimentos e a nitidez do espelho. Sendo 

essas percepções exclusivamente pessoais e 

intransferíveis, senão pelos fragmentos residuais 

dos documentos de processo, cabe a mim uma 

leitura crítica dos meus trabalhos para compreender 

como foi e como está sendo construída a minha 

experiência de “ser-no-mundo-sobrevivente-de-

câncer-infantil”. 

Essa é uma expressão cunhada por Telles (2009) de compreensão fenomenológica — isto é, na 

qual cada elemento de um conjunto é inseparável e age 

com ação sobre os outros e sob a reação do todo. Ela 

coloca em destaque a incapacidade de abarcar a 

totalidade dessa experiência, sendo afetada por uma 

conjuntura social, econômica, cultural, histórica e 

geográfica. Trata-se, então, de uma somatória: a 

facticidade de ser somada à facticidade de uma doença 

grave, bem como de tudo que circunda essa situação. E 

disso, a importância de conduzir essas percepções por 

meio de uma expressão artística paralela à minha 

condição de “ser-no-mundo-sobrevivente-de-câncer-

infantil”, um movimento dialético entre rumo e vagueza, 

sobre aquilo que aconteceu, o que se pôde apreender e o 

que se passa a construir; condições essas que aproximam 

tanto a pessoa artista quanto a pessoa sobrevivente de 

câncer infantil, que navegam com razão e emoção pelas 

certezas e incertezas de um processo que fica “sempre por 

Figura 1 – Documento de processo 04, óleo sobre papel. 
Fonte: acervo pessoal, 2021. 

Figura 4 – “Pijama”, objeto escultórico, 100x180 

cm. Fonte: acervo pessoal, 2020. 
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se completar” no desejo de se conhecer algo novo, que será uma descoberta sobre si. 

Não pretendo, com tal afirmação, 

romantizar a condição da pessoa 

sobrevivente-de-câncer-infantil ou 

escorar metáforas de que a doença é 

combustível para a arte ou de que a 

figura de artista é como a de uma 

pessoa doente. Essa romantização da 

doença e seus usos metafóricos, bem 

descritos por Susan Sontag (1984), 

refletem respostas sociais 

desenvolvidas aos longos dos séculos 

principalmente pelo desconhecimento 

das doenças e pelos tabus acerca da 

morte. A ideia de que o câncer seria 

uma insuficiência de paixão ou uma forte repressão de sentimentos são apenas alguns exemplos 

descritos pela autora. Sontag também indica que muitas dessas metáforas encontram, na figura do ser 

artista, explicações romantizadas sobre os efeitos de doenças como a melancolia ou a tuberculose, que 

instituíam à pessoa um “caráter superior: sensível, criativo, um ser a parte” (1984). 

Além disso, ao longo do livro, a autora expõe como muitos desses usos metafóricos se 

desenvolveram e ganharam espaço nas produções artísticas. Sobre isso, podemos identificar um 

exemplo moderno brasileiro: a declaração de Mário de Andrade (1989, apud SALLES, 2009, p. 30) de 

que “a arte é uma doença, é insatisfação humana: e o artista combate a doença fazendo mais arte”. Ao 

invés de criar novas metáforas para doenças, o que construo aqui, por outro lado, é um paralelo análogo 

entre o processo criativo e o processo de compreensão individual da experiência do câncer infantil. 

Esses processos se ancoram no desfalque memorioso e na incompletude das descobertas. 

Operam nas lacunas, na turbidez e na incompreensão, tornam-se espaços para apropriação artística 

capazes de ressignificar, revisitar, dialogar, associar, confrontar, reconciliar, completar. Não somente de 

simbolismos, mas também de fatos documentais e testemunhos; como sugere Silva (2016), o trauma e 

sua lembrança constituem imagens fundamentais na vida e na identidade pessoal. Mesmo que sua 

memória seja indesejada e dolorosa, compõe parte importante da minha construção individual e, ao 

colocar uma memória traumática em foco, reitero essa importância a fim de encontrar novas maneiras 

de compor essa narrativa.  

Isso não significa, de tomo modo, que vou recuperar minhas memórias de infância, preencher 

suas lacunas ou me alegrar diante delas. O ato criador, retomando Salles (1998, p.138), é uma “profunda 

investigação da verdade do artista” e estabelece ligações entre a verdade da obra e minha própria 

verdade. A verdade, no entanto, é inalcançável por sua natureza inconstante, “verdade mutável” como  

denomina a autora. Ou como afirma Critelli (2007, apud TELLES, 2009, p. 84), a experiência da vida é 

Figura 5 – “Brinquedo 03 (brincando)”, óleo sobre papel, 30x40 cm. 

Fonte: acervo pessoal, 2021. 
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“a experiência da fluidez constante, da mutabilidade, da inospitalidade do mundo, da liberdade”. Dessa 

forma, pode-se constar que este “processo-criativo-

terapêutico” não almeja ser um fim, mas um meio 

para investigação dos diferentes significados 

coletados dessas experiências. É nessa coleção de 

signos que meus trabalhos operam. 

Esses trabalhos encontram correspondentes 

referências não apenas estéticas, mas no seu modo 

operante. Resende (2021) compreende que as mais 

de 960 peças produzidas por Bispo do Rosário 

compõem um único trabalho em vida. Dedicado à 

coleta e construção dos elementos de seu mundo a fim 

de cumprir sua missão divina, mesmo dentro de colônias 

psiquiátricas do Rio do Janeiro, uma leitura individual e descontextualizada de seus trabalhos é sempre 

insuficiente. Sendo esses trabalhos indissociáveis e interdependentes, que reúnem signos que 

constroem um sistema próprio, a obra de Bispo inspira este processo criativo e coloca, assim, o artista 

sergipano em lugar de destaque nas referências de meus trabalhos. 

Por fim, este projeto se respalda novamente em Salles quando dispõe desse sistema próprio 

indissociável como um “novo sistema” ou uma “forma nova” (1998). É um universo criado por cada 

artista, construído a partir de determinadas características que lhe são atribuídas (ou não), e é na relação 

entre elas que a verdade da obra é tecida. A verdade artística ganha forma na composição dessa trama 

de verdades singulares, por isso a autora sugere o conceito de “verdade no plural”. Desse modo, amparo 

a construção do caminho de uma “arte ambulatorial”: um novo sistema de construção de verdades 

autobiográficas tecida nas lacunas da memória a partir da relação do percurso criativo com a experiência 

da doença. 
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Figura 6 – “Penetráveis”, óleo sobre tela, 30x40 cm. 
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