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RESUMO 
 

 
 

Este trabalho de conclusão de curso é resultado de uma pesquisa e experimentação 
acerca de devaneio e escrita como produção artística. Ter o devaneio como objeto de 
criação levou a tentativas de entender o que é o devaneio e como buscar experimentá-
lo artisticamente utilizando a escrita. Em um diálogo entre a poética do devaneio, 
apresentada por Bachelard (1996); ideias sobre a escrita, a partir de Barthes (1987) e 
Certeau (1994) e usando como referências trabalhos que se apropriam tanto da escrita 
quanto da visualidade – como Site specific, um romance, de Fabio dos Santos Moraes 
(2013); o livro Um lance de dados, de Mallarmé (2013) e as experimentações literárias 
do grupo Oulipo. O resultado são três livros de  artista que são materialização/registro 
do devaneio como processo de criação artística, que se utiliza da visualidade de seus 
textos tanto quanto de seu conteúdo. Neste trabalho, são apresentados o processo de 
produção e a pesquisa que andaram juntos para que Devaneio: escritos em parágrafo 
único fosse mais do que apenas o resultado de minhas divagações pessoais. 

 
Palavras-chave: Devaneio. Escrita. Livro de artista. Parágrafo único. 



ABSTRACT 
 

 
 

This work is the outcome of researching and experimenting around reverie and writing 
as an artistic production. Having reverie as the creation object lead to attempts to 
understand what reverie is and how to experiment artistically using writing. In a dialog 
along the poetics of the reverie, presented by Bachelard (1996), ideas about writing 
from Barthes (1987) e Certeau (1994), and using as reference works that appropriate 
of writing as well as visuality, like Site Specific, a Romance, Fabio dos Santos Moraes 
(2013), the book A roll of the dice, Mallarmé (2013), and the group Oulipo's literary 
experiments. The result is three artist's books that are the materialization/registry of 
reverie as an artistic creation process, which utilizes the visuality of its texts as well as 
the visuality of its content. This works presents the production process and the 
research that walked together so Reverie: Writings in single paragraph could be more 
than just my own personal ramblings. 

 
Keywords: Reverie. Writing. Artist's Book. Single Paragraph 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O trabalho que você lerá a seguir é um devaneio. Ele foi pensado e produzido 

como trabalho de conclusão de curso, do curso de Artes Visuais – Licenciatura, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, e se apresenta como arremedo 

de escrita acadêmica, onde apesar de ser formal, ele não o é. 

Dizer que eu escrevo é uma redundância, uma vez que você está em posse de 

um trabalho escrito que foi feito por mim. Mas, no que se trata deste trabalho em 

específico, dizer que eu escrevo tem a ver com o processo criativo de produzir um 

devaneio que se utiliza da escrita para ganhar forma, ainda que esta forma não seja 

fixa. Claro que para que isso faça algum sentido, eu preciso falar sobre o que é um 

devaneio, o que, por mais simples que possa parecer, me leva a questões como: 

Como materializar um devaneio em arte? O devaneio é a escrita do devaneio ou antes 

de ser escrito ele já existe? Como devanear? Como explicar um devaneio? Ele deve 

ser explicado? Quais são as características de um devaneio? Você já deve ter 

imaginado que responder todas essas questões levará algum tempo, e como nem 

tudo brotou espontaneamente na minha cabeça, nem aquilo que realmente brotou, o 

primeiro capítulo intitulado Devaneio e escrita: O que me diz quem já falou, vai tentar 

analisar algumas dessas questões com a ajuda de alguns autores e artistas, como 

Gaston Bachelard, Michel de Certeau, Roland Barthes, Fabio dos Santos Moraes, 

Oulipo (Ateliê de Literatura Potencial), entre outros. 

Como eu comecei falando de escrita, então preciso deixar claro que a escrita 

também vai ser analisada e dissecada para ser mais complexa do que você achou 

que seria quando eu falei que escrever era processo de criação de devaneio. A escrita 

como algo independente e ao mesmo tempo em conjunto, como processo e como 

obra, como texto e como imagem, e todos os aspectos que podem aparecer entre as 

dualidades que eu listei aqui precisam ser pensados para que escrever não seja 

apenas reflexo do “gostar de escrever” como uma frase minha recorrente. Claro que 

gostar de escrever é o primeiro motivo para fazer disso um processo de pesquisa 

sobre a escrita, mas como não é apenas isso, o capítulo Devaneando do início ao fim: 

como a escrita acontece, vai abordar como o processo de produção do trabalho 

artístico se dá. 

Talvez eu ainda não tenha deixado claro que há uma produção artística 

acontecendo, e que é essa produção que desencadeia a pesquisa, já que as minhas 
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inquietações sobre devaneio e escrita poderiam ser não mais do que leituras curiosas, 

se eu não me propusesse a experimentar essas duas atividades, juntas e separadas, 

e então discorrer sobre o que pesquisa e produção artística são quando analisadas 

em conjunto. E claro que um capítulo para isso era necessário, então o terceiro 

capítulo vai abordar a escrita e o devaneio como obra realizada, olhando para minha 

produção poética e tentando entender como eu o situo como um  trabalho de artes 

visuais, quais relações literárias estão presentes, uma vez que o texto é meu objeto 

artístico, e porque eu o apresento como livro. 

E, finalmente, apresento quais são minhas considerações sobre Devaneios: 

escritos em parágrafo único, que, como pesquisa, apareceu ao longo de três capítulos, 

em diálogos com autores e artistas para falar sobre escrita e sobre devaneio, sobre 

imagem e texto, sobre relações possíveis e experimentações  acerca da ação de 

devanear, e, como produção artística, apresenta três livros, formatados de maneira 

diferente entre si, que serão expostos abertos, num convite à leitura que tanto quanto 

a visualidade são parte dessas obras. 

Como agora me parece uma hora tão boa como qualquer outra para começar 

a desdobrar todas as coisas que citei acima, vamos ao primeiro capítulo. 



 

2 DEVANEIO E ESCRITA: O que me diz quem já falou 

 
 

Um vento quente sopra pela janela aberta. E não sei quando o céu da noite deixou de ser 

completamente negro e ganhou uma faixa laranja no horizonte. Devia ser inverno agora. 

Mas o bafo de uma tempestade não deixa o ar esfriar. E eu que abri a janela esperando 

frio e escuridão encontro ar quente e o fantasma das luzes a distância roubando minhas 

estrelas. O tempo passou e eu não percebi. Meu refúgio está mais povoado. A cidade a 

distância chega cada vez mais perto. E suas luzes comem a noite. Eu não sei o que fazer 

sem ela. Nunca aprendi a viver o dia. Sou sombra que no sol se esvai. Na noite expando. 

Cresço. Vivo. Respiro. Anseio pelo frio que o inverno traz. As longas noites e o ar gelado 

que queima quando respiro. Mas aquece a alma que eu nem sei se tenho. A noite inspira. 

Me expira. E eu consigo não pirar. O silêncio que eu busco e escrevo. Quebrado pelos 

trovões ao longe. A batida da porta. Que o vento abre e fecha repetidamente. Mas não 

me faz levantar e resolver. Eu fico aqui. Em frente à janela que acabei de abrir. Sentindo 

o ar quente bafejar no meu rosto. E me perguntando quando aquela faixa laranja de luzes 

artificiais começou a comer meu céu e eu nem vi. Talvez eu devesse entrar mais fundo 

na mata. E achar um novo refúgio pra mim. 

 
O trecho de devaneio acima foi escrito tarde da noite olhando pela janela da 

minha casa. Eu moro no interior, com uma estrada de terra passando na frente da 

casa e uma mata de eucaliptos que sobe pelo morro até encontrar mata nativa nos 

fundos. Eu tenho vizinhos (cada vez mais), mas a noite costuma ser silenciosa, e a 

pouca iluminação artificial sempre fez as estrelas brilharem forte no céu. Faz anos que 

moro aqui e estou tão acostumada com esse cenário que observá-lo mudar é um 

pouco assustador, porque sempre gostei do silêncio e da escuridão que fazem 

escrever parecer tão introspectivo. Os devaneios parecem mais altos no silêncio. 

De acordo com o Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, devaneio 

é um substantivo masculino que significa capricho da imaginação; fantasia; sonho; 

quimera. Isso pode descrever basicamente qualquer coisa que surja na mente de 

qualquer pessoa, tanto que o verbo devanear, no mesmo dicionário, está listado como: 

pensar em (coisas vãs); sonhar; fantasiar; meditar; pensar vagamente 
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em; imaginar; dizer coisas sem nexo; delirar; desvairar; pensar. Devaneio é algo muito 

amplo, então o fato de eu sempre ter pensado em meus escritos, pelo menos os 

iniciais ou mais líricos, como devaneio sempre me pareceu absolutamente apropriado. 

Só que isso traz um ponto, nem tudo que eu escrevo é devaneio, e nem toda vez que 

eu devaneio eu escrevo. É como uma linha estranha que delimita coisas, mas que é 

difícil de explicar porque as coisas estão de cada lado dela. 

Devanear é algo que acontece nem sempre conscientemente, como se 

começasse como uma atividade do cérebro em segundo plano e nos déssemos conta 

quando ele já está acontecendo. Bachelard, em seu livro A poética do espaço, fala 

sobre isso da seguinte maneira: 

[...] o devaneio é um estado inteiramente constituído desde o instante inicial. 
Não o vemos começar; e no entanto ele começa sempre da mesma maneira. 
Ele foge do objeto próximo e imediatamente está longe, além, no espaço e 
além (BACHELARD, 1957, p. 189). 

 

Isso pode fazer o devaneio parecer algo incontrolável, inato ou involuntário, o 

que até pode ser verdade em um sentido mais amplo da palavra, mas não quando nos 

referimos ao devaneio que Bachelard chama de devaneio poético, que segundo ele é 

“um devaneio que se escreve ou que, pelo menos, se promete escrever” 

(BACHELARD, 1996, p. 6). Nesse sentido, dizer que “não vemos o devaneio começar” 

tem mais a ver com o processo de ordenação lógica do pensamento que pode 

anteceder um processo de escrita e que não necessariamente acontece na escrita de 

devaneio. 

A ação de escrever como ato de criação artística está, em muitos aspectos, 

ligada a uma tentativa de me derramar sobre o papel, permitir que meus pensamentos 

fluam para a página sem qualquer ordenação imediata, devanear enquanto escrevo e 

tentar registrar esse devaneio no papel. Além do devaneio em frente à página em 

branco, dentro do conforto da minha casa, há o devaneio que acontece na rua, em 

público, ou em meio à natureza, quando me coloco em situação de devaneio, 

momento em que me permito devanear livremente, registrando tanto quanto possível 

todo devaneio que surgir, seja escrevendo ou gravando, com o meu entorno 

influenciando nas direções que o devaneio puder tomar. 

Apesar da aparente incontrolabilidade de pensamento da escrita de devaneio, 

a verdade é que ele acontece dentro de situações controladas, mesmo que eu tenha 

o costume de sair com papel na mochila o tempo todo para escrever qualquer 

devaneio que me chame a atenção, eu organizo meu tempo para poder escrever. 
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Separar tempo para devanear – dentro ou fora de casa, me propondo a escrever o 

máximo possível, tentando sempre ser o mais fiel ao devaneio – é de certa forma uma 

maneira de explorar a potencialidade da minha produção de escritos, experimentar 

sua possibilidade de ser infinito. 

O que me leva a falar de OULIPO. 

OULIPO? O que é isso? O que é aquilo? O que é OU? O que é LI? O que é 
PO? 
OU é OFICINA (OUVROIR) um ateliê. Para fabricar o que? A LI. 
LI é a literatura, o que se lê e o que se rasura. Que tipo de LI? A LIPO. 
PO significa potencial. Literatura em quantidade ilimitada, potencialmente 
produtível até o fim dos tempos, em quantidades enormes, infinita para todos 
QUEM? Em outras palavras, quem é responsável por essa empreitada 
insensata? Raymond Queneau, chamado RQ, um dos pais fundadores, e 
François Le Lionnais, chamado FLL, outro pai e compadre fundador, e 
primeiro presidente do grupo, seu Fraisident-Pondateur. 

O que fazem os OULIPIANOS, os membros do OULIPO (Calvino, Perec, 
Marcel Duchamp e outros, matemáticos e escritores, escritores-matemáticos 
e matemáticos-escritores)? Eles trabalham. 
Certo, mas em QUÊ? Em fazer avançar a LIPO. 
Certo, mas COMO? 
Inventando contraintes. Contraintes novas e antigas, difíceis e menos difíceis 

e muito diiffíícceis. A Literatura Oulipiana é uma LITERATURA SOB 
CONTRAINTES. (OULIPO, 2002, apud PEREIRA, 2012, p. 121). 

 

Contraintes seriam restrições, regras, limitações, desafios, formas de explorar 

a potencialidade da literatura a partir de jogos quase matemáticos, usando as 

limitações e regras como impulso de produção. Por exemplo, o livro Le disparition, 

1969, de George Perec, romance de trezentas páginas que não contém a letra E, 

vogal mais usada no idioma francês, que foi traduzido como O sumiço, por Zéfere, 

publicado pela editora Autêntica em 2015, também sem a vogal E. 

Apesar de não me impor regras tão estritas de escrita, a liberdade do devaneio 

me coloca em um tipo semelhante de criação; como apreender algo tão fugaz quanto 

um devaneio? 

 
Não sei o que escrever. As palavras estão derretendo. Sumindo. Como se corressem à 

minha frente. Não alcanço. Mas persigo elas mesmo assim. Correndo. Não que eu pareça 

me mover. Mas o cenário a minha volta muda. As palavras estão ali. Quase ao alcance. 

Mas distante. Apenas o suficiente para me fazer continuar correndo. A música mudou. 

Mais triste agora. Não muito. Apenas o bastante para desacelerar as palavras. Agora 

estão quase aqui. Talvez eu alcance. Não mais. O tempo acabou. 
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Me colocar em situação de devaneio, ou mesmo me impor um tempo específico 

em frente à página em branco como forma de produzir uma escrita de devaneio, 

tentando ao máximo não direcionar a escrita, mas permitir-lhe surgir gera textos em 

que me sinto quase alcançando as palavras, mas nunca de fato, e também textos em 

que minha mente vagueia por uma noite quente no inverno procurando estrelas. 

A relação que se constrói com a escrita nesse tipo de produção é de uma escrita 

orgânica, ela cresce com vida própria como que se erguendo da terra, ou flui como 

água corrente rio abaixo, lenta e gradual, ou quase rápida demais para acompanhar. 

E isso é uma das coisas que torna a escrita prazerosa: eu vou segui- la, provocá-la, 

mergulhar nela, me deixar ser levada por ela, e posso terminar em um lugar 

completamente diferente do imaginado quando comecei a escrever. Como dito por 

Roland Barthes, “O prazer do texto é esse momento em que meu corpo vai seguir 

suas próprias ideias – pois meu corpo não têm as mesmas ideias que eu.” (BARTHES, 

1987, p. 26). 



 

3 DEVANEANDO DO INÍCIO AO FIM: como a escrita acontece 

 
 

A escrita se tornou meu objeto de estudo durante a disciplina de Poéticas do 

Processo, quando os devaneios apareceram pela primeira vez como criação artística 

em um livro de sessenta e quatro páginas compostas de um único parágrafo. Nesse 

trabalho, em específico, a busca por aquilo que era infraordinário me levou até a 

escrita. 

O que acontece a cada dia e que sempre retorna, o banal, o cotidiano, o 
evidente, o comum, o ordinário, o infra-ordinário, o ruído de fundo, o habitual, 
como dar conta disso, como interrogá-lo, como descrevê-lo? (PEREC, 1989, 
tradução LELPO, 2012). 

 

Algo sempre tão presente para mim que eu nunca havia realmente parado para 

pensar nas suas potencialidades por si mesmas, não as histórias extraordinárias que 

podem ser escritas, mas a escrita em si, aquilo que já escrevi, os devaneios que tenho 

o costume de colocar no papel, e que por vezes até exponho para mais pessoas, mas 

que é só parte de algo que me é habitual: escrever. 

Como o ponto de partida era o infraordinário, não faria sentido escrever algo 

unicamente para o trabalho, então reuni aquilo que já estava escrito, mais 

especificamente aquilo que já tinha escolhido compartilhar e, portanto, estava 

disponível on-line, em um blog e uma página do Facebook, ambas nomeadas de 

Devaneios de um cérebro pensante, e que haviam sido alimentadas entre os anos de 

2011 e 2016. O uso do nome devaneio para ambas as páginas on-line nunca tinha 

sido profundamente analisado, era apenas uma palavra que sempre associei ao meu 

processo de escrita. Eu escrevo aquilo que devaneio, mesmo os escritos que se 

propõe a encaixar em algum gênero literário começam como devaneio, e só depois 

são lentamente construídos em formato de conto, crônica, poesia, ou qualquer outro 

modelo. 

Devaneios, 2016, foi organizado de forma a apresentar a escrita como 

representação do pensamento, minha escrita, assim como meus pensamentos, não é 

necessariamente ordenada lógica ou cronologicamente, então o texto que compunha 

Devaneios também não era. Os escritos foram reunidos do blog e da página do 

Facebook e colocados desordenadamente dentro de um documento de Word e 

formatados para ser um único parágrafo, como um único fluxo de pensamentos. 
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Figura 1 – Ilustração do trabalho Devaneios 

Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

 

Nesse primeiro momento, toda ideia que envolvia Devaneios estava sendo 

pensada com referência em trabalhos de arte conceitual, como Uma e três cadeiras, 

de Joseph Kosuth, e o pensamento da ideia como arte, que se apresenta com 

determinado formato, mas que o objeto produzido é apenas a forma de apresentação, 

quando a obra real é a ideia que ela pretende representar. Em Devaneios, 2016, o 

texto era a obra, e ele poderia ter sido apresentado de diferentes maneiras, apesar de 

eu ter escolhido o livro de artista como objeto para aquele momento. 

No ano seguinte, a escrita de devaneios foi novamente tema de um projeto de 

trabalho, desta vez na disciplina de Desenho III, em que reuni meus escritos com 

desenho de seres híbridos, com inspiração em criaturas mitológicas. O trabalho 

intitulado Inventário espalhado de seres devaneantes, buscava pensar o desenho 

como registro de traço sobre suporte usando duas formas de materialização desse 

traço: enquanto forma imagética e enquanto forma escrita. A escrita era pensada ali 

como manifestação visual das palavras. 
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O que se pretendia materializar nesse trabalho era o pensamento – não o 

pensamento ordenado e organizado em ideias elaboráveis, mas os devaneios 

aleatórios que surgem a todo instante em nossa cabeça, na minha cabeça, aqueles 

que nem sempre tomam forma, muitas vezes se perdem e são esquecidos, que só 

fariam total sentido ligando-se a outros pensamentos e construindo lógica em si 

mesmos, dentro de um contexto maior. Como tentativa de representar uma parcela 

desse tipo de caos mental, resolvi utilizar duas formas de representação: imagens e 

palavras, e essas representações não tinham ligação imediata entre si – qualquer 

relação feita entre elas era unicamente leitura daqueles que a vissem. 

 
 
 
 

Figura 2 – Ilustração do Inventário espalhado de seres devaneantes 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Inventário espalhado de seres devaneantes, 2017, foi apresentado de duas 

formas: como lambes, colados em ruínas da cidade de Montenegro, e como livro de 

artista. Como livro ele não foi encadernado – as páginas foram colocadas juntas dentro 

de um pacote feito de papel pardo. Como eu o tinha denominado  “espalhado”, sentia 

que não faria sentido deixá-lo preso em si mesmo, cada página tinha um ser diferente 

e o texto seguia por todas as páginas, começando em uma continuando na outra, sem 

se preocupar que a mudança de página pudesse fazer alguma frase perder sentido. 
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Os escritos que fizeram parte do projeto de Desenho III tinham sido escritos 

entre 2016 e 2017, estavam guardados em um arquivo pessoal, e foram agrupados 

como um único texto. Esse arquivo continuou sendo alimentado, ainda é repositório 

dos meus escritos, meus devaneios, e embora ele cresça e tenha sido subdividido em 

mais pastas, para que os escritos não se percam dentro da bagunça que escrever 

meus devaneios cria, preciso falar um pouco sobre esse processo de escrita. Afinal, 

nos projetos anteriores, eu me apropriei da escrita que já existia, feita por mim, mas 

já realizada quando os trabalhos se materializaram; agora eu não apenas me utilizo 

de devaneios já escritos, como sigo devaneando, então o processo de escrita e 

devaneamento pode ser dissecado e analisado durante e depois dos processos de 

escrita. 

 
3.1 . E EU DEVANEIO COMO? 

 
 

É tarde da noite, as luzes da casa toda estão apagadas e eu estou sentada em 

frente ao notebook com um documento em branco aberto, uma música tranquila 

tocando baixinho, só para não estar completamente em silêncio. Passei o dia em casa, 

a mente vagando e um pensamento voltando à superfície toda vez que parava para 

prestar atenção. Eu quero escrevê-lo, me deixar devanear dentro desse pensamento, 

esticá-lo e descobrir como ele fica no papel. A primeira frase sempre pede um respiro 

quando é colocada para fora. Olho para ela e aos poucos a escrita flui, uma frase 

depois da outra, como se elas se puxassem de dentro da mente, fazendo curvas e 

ligações com o que eu pensei hoje, ou ontem, ou no mês passado, ou enquanto lia 

aquele texto e falava daquela música antiga que eu nem lembrava que lembrava da 

letra. Escrever é um processo orgânico, e enquanto eu me permitir devanear ele vai 

seguir, sem preocupações com pontuação, concordância, acentuação, ordem lógica. 

Todas as questões que dizem respeito à gramática podem ser resolvidas quando eu 

voltar à escrita, mas só depois de terminá-la, o que não significa finalizá-la, apenas 

que aquele fluxo de pensamento que iniciou  a escrita em questão foi interrompido e 

não sabe como continuar. 

É um processo fluido – eu não o forço ou direciono, apenas acompanho. “A 

escrita não começa com uma palavra, com uma ideia. Ela já estava lá, esperando 

apenas ter ocasião.” (COUTO, 2016, p. 4). Claro que não é como se fosse algo mágico 

que simplesmente brota, ou que fosse inato meu. É formado por toda série 
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de histórias, imagens, situações, estudos, vivências, e tudo mais que faz parte da 

minha existência, aquilo que entra em contato comigo e que permanece na mente, 

mesmo que não perceba imediatamente. Durante a escrita, tudo será filtrado, 

analisado, selecionado, construído, de forma que a minha escrita seja autoral. Esses 

processos não são sistematizados, apesar de ser possível criar uma estrutura de 

como acompanhá-los, algo que é feito durante a escrita do que chamo de Devaneio 

esticado, quando um devaneio curto é alongado durante a escrita, mantendo a ideia 

surgida desse devaneio como base da escrita, continuando a pensar e escrever sobre 

ele para que a escrita seja mais coesa, dando primeiramente a forma de poesia a 

esses devaneios. 

 
O que eu devia dizer 

Se não há nada que expresse o que sinto sem rasgar a alma 

Se respirar dói tanto quanto existir 

E o tempo parece infinito e acelerado 

Me parto em milhões de pedaços 

Enquanto tudo me comprime até não sobrar nada 

Tão odiosamente junto 

Colada em mim mesma e ao mesmo tempo em cacos 

Respiro outra vez 

Mas o ar apenas passa como se eu não conseguisse realmente inspirá-lo 

Cheia de rachaduras 

Vazando tudo que devia estar em mim 

O que devia me preencher 

O que devia me manter viva e existindo 

Nada permanece 

Rachada e vazia 

Sentindo a dor de ser forçada a permanecer de pé 

Inspiro outra vez 

Expiro 

E de novo 

E outra vez ainda 
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(Respire, 2018.) 

 
 

O tom lírico que o devaneio esticado adquire ao ser escrito surge no decurso 

de encarar a página em branco, ao que Certeau se refere como “lugar de escritura, do 

domínio (e isolamento) de um sujeito diante de um objeto.” (CERTEAU, 1994, p. 225). 

Transpor o devaneio para o papel estabelece uma relação de controle sobre a escrita, 

que se traduz em uma estrutura que substitui a pontuação por mudança de linha, 

definindo um tom de leitura que se pretende lírico. Nesse momento, cada devaneio 

esticado escrito é nomeado e arquivado separadamente, eles ainda não foram 

finalizados na forma em que pretendo apresentá-los, então os nomes existem 

principalmente como forma de organização, já que a ordem cronológica não será 

seguida durante a formatação. 

Porém, nem todos os devaneios são escritos dessa forma, com mudança de 

linha como forma de pontuação e proposição de tom lírico para sua leitura. Alguns são 

escritos de forma “corrida”, como se o pensamento seguisse tão rápido que torna difícil 

acompanhar, o que resulta em uma escrita sem fôlego, com pontuações erradas ou 

completamente sem pontuação. Os assuntos mudam sem qualquer aviso, e as 

conexões entre eles são questionáveis, como se a lógica que os junta estivesse na 

ponta da língua, mas nunca sendo dita de fato. 

 
Você já foi perseguido por cachorros enquanto anda de moto? Aqueles cachorros 

grandes que ficam avançando, avançando, avançando e você anda, anda, anda. E aí por 

mais que você tente andar mais rápido que eles e fugir deles, eles acabam se 

atravessando na frente, aí você não quer andar rápido demais porque você não quer 

atropelar sem querer o cachorro, afinal ele é um animal que está seguindo alguns 

instintos. E aí então não é uma coisa legal você atropelar o cachorro enquanto está 

tentando fugir do fato de ele está avançando em você, e aí aquilo começa a te incomodar, 

porque o fato de ele ficar avançando loucamente te dá medo de que ele vai acabar te 

mordendo, embora pelo fato dele ser um cachorro de rua e em geral ele aceitar carinho 

ou até pedir carinho você imagina que ele não vai fazer isso, que ele não vai te morder, 

só que ele fica avançando, avançando, avançando e você andando, andando e não 

consegue se livrar dele. Isso é angustiante, porque é uma situação que você poderia 

evitar se você conseguisse ser rápido o bastante e garantir que você não 
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vai atropelar o cachorro, que ele não vai se atravessar na tua frente do nada quando tu 

acelerar a moto, ou se você gritar para ele sair ele vai sair, aí você começa a ficar tensa 

porque ele tá te irritando e você sente que você tem condições de sair daquela situação. 

Mas você não consegue, porque você não quer machucar o cachorro ao mesmo tempo 

que você não quer que ele te machuque. Ficar ansiosa com coisas simples é mais ou 

menos assim, você sente que tem condições de não ficar daquele jeito que você pode 

fugir daquilo, mas ainda assim aquilo segue te machucando e você segue correndo, mas 

nunca rápido bastante e nunca o suficiente para se livrar daquilo. Você fica tensa, cada 

vez mais tensa por toda a situação e você sabe que você tem condições de se livrar 

daquilo, mas você não consegue. Não tem exatamente um motivo muito concreto sobre 

o porquê você não consegue se livrar, é pelo fato de você ter ansiedade. E aí você não 

consegue se livrar e vai ficando mais e mais ansiosa, a situação fica cada vez mais 

desesperadora e você sente que daqui a pouco você vai chutar alguém ou gritar muito 

alto, mas em algum momento, ou eles vão cansar, ou você vai conseguir ser rápido 

bastante. E aí os cachorros não vão mais avançar e você vai xingar ele por mais um 

trecho da estrada. Por que eles realmente incomodaram para caralho, mas depois você 

vai rir porque isso passou e tá tudo bem agora. Não deixe os cachorros fazerem você 

parar de andar de moto só porque eles vão avançar em você, ou sei lá troca por um carro, 

aí você não vai ter que ficar com medo de que ele te morda, só vai ser chato e você só 

vai ter que sei lá, cuidar para não atropelá-lo. Mas às vezes você não tem dinheiro para 

trocar por carro, moto é o único meio de transporte, e tá tudo bem. Afinal você só vai 

ter que lidar com isso por um tempo, ou então trocar de rota e descobrir o jeito de fazer 

aquela situação não acontecer mais, você sabe, às vezes dá para trocar de lugar, não 

passar pelos cachorros, não é covardia, se te incomoda te faz mal você não tem que 

passar por isso. Tá tudo bem se preocupar com sua saúde mental! Tá tudo bem mudar 

de rota para não passar pelos cachorros! Tá tudo bem trocar moto por um carro para não 

ficar com medo de que eles vão te morder! Tá tudo bem chamar a prefeitura para levar 

os cachorros para um abrigo e eles não ficarem mais ali na rua avançando em você! 

Você não tem que se obrigar a passar por isso, você pode arrumar uma alternativa. Tá 

tudo bem se preocupar com a sua saúde mental, 
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abrir mão de algumas coisas e fazer tratamento, se cuidar sabe. Tá tudo bem! Você é 

importante. 

 
Esse tipo de devaneio me levou a uma forma diferente de escrita, na tentativa 

de acompanhar esses fluxos de pensamento tão rápido quanto eles aconteciam surgiu 

o Devaneio ipsis litteris: devaneios que são primeiramente gravados, em áudio ou 

vídeo, para então serem transcritos. Gravá-los antes de escrevê-los vem  da ideia que 

falando, consigo acompanhar melhor o fluxo de pensamentos de um devaneio, uma 

vez que falo mais rápido do que escrevo e muitas vezes o fluxo de pensamentos de 

um devaneio é rápido e constante. A transcrição dá primazia à escrita tal qual o 

devaneio foi gravado, mas pode ser ligeiramente alterado na busca de melhores 

palavras que mantenham o sentido do devaneio inicial. As gravações que são feitas 

de devaneios são pensadas em formato de escrita, como se o áudio ou vídeo fosse 

um esboço que só está finalizado depois de transcrito. 

A escrita de devaneio de que falei até agora é realizada virtualmente, a  página 

branca que eu encaro existe dentro de um computador, e eu posso escolher como o 

texto se parecerá depois de escrito: qual tipo de letra, qual tamanho, qual formatação, 

como o texto estará disposto na página; a visualidade que será apresentada com o 

devaneio acaba sendo um aspecto secundário. Apesar disso, a formatação do texto 

tem um papel para além da sua visualidade, o que faz com que eu tenha estabelecido 

uma categoria de devaneio que pauta essa formatação, o Devaneio em parágrafo 

único: tanto o devaneio ipsis litteris como o esticado podem formar um único devaneio 

de parágrafo único, seja pela junção de vários devaneios em um parágrafo, ou pela 

escrita contínua até que o parágrafo tenha o tamanho esperado para a construção do 

devaneio em parágrafo único. 

De acordo com o Google, parágrafo é “divisão de um texto escrito, indicada 

pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior 

relação entre si do que com o restante do texto.”. Ou seja, dentro de um texto, cada 

parágrafo vai expressar uma ideia que compõe o pensamento geral do texto, ou dividir 

o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, no caso de textos curtos. No 

caso da escrita dos devaneios, tudo ocorre em um fluxo de pensamentos 

– não começa, necessariamente, onde começa a escrita, nem finaliza, 

necessariamente, onde finda o texto, bem como o meio não precisa ser uma forma 
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de desenvolvimento, tudo pode ser uma constante de inícios e fins, fins e inícios, ou 

um longo desenvolvimento que nunca termina. A escolha de colocar todo escrito em 

um único parágrafo vem do entendimento que essa é a forma mais coerente de 

materializar um ou mais devaneios em formato escrito, separando os devaneios não 

por parágrafos, apesar de também, mas por livros, onde cada livro apresenta ou um 

devaneio ou uma coleção de devaneios tão próximos entre si que formam um único 

parágrafo/livro. 

Antes de adentrar na escolha do livro como objeto de apresentação do 

devaneio, eu preciso citar ainda o devaneio manuscrito. Essa escrita de devaneio 

acontece sempre fora de casa, quando me proponho a estar em situação de devaneio 

ou, poderia dizer, me colocar em modo de escrita e estar disponível para devanear. 

Escrever nessa situação ainda é orgânico, mas já não é movido apenas pelo que está 

em mim. O entorno influencia as voltas que o devaneio dá, propõe conexões e 

estimula a imaginação. 

 
 
 
 

Figura 3 – Ilustração de experimento de devaneio manuscrito 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

 

O devaneio manuscrito cria também uma nova relação imagética com a escrita, 

já não há a possibilidade de modificar a escrita posteriormente, o cansaço da 
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Figura 4 – Ilustração de devaneio 
manuscrito 

 

mão aparece, o parágrafo único já não é mais tão óbvio, e o material escolhido para 

escrever interferirá na visualidade do texto. 

A fluidez da escrita manual também me 

propôs uma nova relação com o devaneio, a 

continuidade infinita da escrita e como meu corpo 

se comporta ao me deparar com isso. Quando 

saí para devanear fora de casa levei comigo um 

caderno simples sem linha, tamanho A5, e 

caneta nanquim, que têm uma escrita macia; a 

materialidade desse devaneio escrito é 

automática, eu sinto a caneta deslizar sobre o 

papel e tenho em mãos o resultado dessa ação. 

Isso levou minha orientadora a perguntar: como 

seria em um papel maior? Ter mais espaço para 

escrever/devanear? 

Então, em um papel maior eu me vi 

cansando o corpo, ocupando um espaço  em que 

a escrita parecia verdadeiramente infinita, 

mesmo que isso fosse uma ilusão pelo costume 

de ter um espaço limitado para cada frase. “A 

teoria diz que a frase é por direito infinita, mas a 

prática obriga sempre a terminá-la.” (BARTHES, 

1987, p. 66). Quando mudo a materialidade da 

minha escrita eu me dou uma nova  possibilidade 

de não mais ser “obrigada” a terminar minhas 

frases, não é uma infinidade real, mas a criação 

da perspectiva dessa possibilidade. 

Devaneios manuscritos agora moram em 

uma folha de papel manteiga de trinta 

centímetros de comprimento por um metro e 

quarenta de largura, onde me movi e movi a folha diversas vezes e de diversas formas 

para encontrar, a cada vez, uma maneira que me permitiria devanear sobre ela e 

experimentar minha escrita. 
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Fonte: Arquivo pessoal (2018) 



 

4 O DEVANEIO VIRA LIVRO 

 
 

A escrita, possibilidade de compor um espaço 
conforme um querer, se articula com o corpo como 
em cima de uma página móvel, opaca, fugidia. 
Dessa articulação o livro se torna a experiência  em 
laboratório, no campo de um espaço econômico, 
demográfico ou pedagógico. O livro é, no sentido 
científico do termo, uma ficção do corpo escrevível. 
(CERTEAU, 1994, p. 300). 

 

Transformar a escrita em livro pareceu certo, como se a coisa mais natural e 

comum que eu pudesse fazer depois de escrever os devaneios fosse encapsulá-los 

dentro de uma capa firme e bem formatada que avisará a todos que meu processo de 

criação resultou em algo que precisa ser acessado, não está imediatamente visível, 

você precisa abrir e ler. 

Desde o momento em que toda essa pesquisa começou a ser pensada e a 

escrita foi definida como meu material de trabalho, eu sabia que queria apresentá-la 

como livro. Talvez seja parte do meu desejo eterno de ser uma escritora, ou minha 

fixação com a literatura como forma de entretenimento. Mas, mesmo que esse 

trabalho não seja literário e nenhum devaneio tenha sido escrito como literatura, eu 

ainda vejo o livro como sua forma de apresentação. 

Isso me levou a uma pesquisa sobre o livro como objeto artístico, ou mais 

especificamente ao livro de artista. Afinal o que definiria que os livros que apresento 

como objeto artístico resultado dessa pesquisa e experimentação são um trabalho de 

artes visuais e não de literatura? 

Nem todo livro feito por um artista é um livro de artista [...] O critério final para 
a definição reside no observador informado, que tem que determinar a medida 
em que o livro-obra faz uso integral das características específicas dessa 
forma. (DRUCKER, 2011, p.9). 

 

Existem diversos tipos de livro de artista e cada livro que assim se intitula 

precisa ser analisado enquanto obra para entendermos por que foi colocado dentro 

dessa categoria. Portanto, a forma que me parece mais sensata de explicar por que 

chamarei assim meus devaneios é analisando-os enquanto obra, o que aqui começa 

com um olhar sobre os escritos que os compõem. 

 
Agora o movimento é mais frenético, são carros passando, barulho de motores e buzinas, 

velocidade, parada, corrida. Minha escrita fica mais entrecortada também, como se 

minha mão se movesse da mesma forma que os carros, corre, para, o sinal 



27 
 

 

está fechado, anda de novo, buzina porque o carro da frente não arrancou rápido o 

bastante. O sino da igreja soa as seis e vinte e três, parece tão aleatório. Deve ter alguma 

lógica que eu não conheço, ou uma tradição só deles. Igrejas parecem  tradições em 

formato de prédios, mas não estou olhando para nenhuma agora, estou olhando para uma 

clínica de saúde, que por algum motivo me fez pensar em como os prédios das igrejas 

são, embora o sino tenha verdadeira culpa de me fazer pensar em igrejas em primeiro 

lugar. Perdi minha linha de raciocínio. 

 
A escrita de devaneio não se pretende narrativa, não conta uma história, ou 

explana uma ideia, não é trabalhada para se tornar poesia, nem busca no cotidiano 

lições para entender a vida. É uma tentativa de materialização de algo impalpável, 

talvez imaterial até. A escrita aqui é técnica, exercício, material, objeto, obra, coisa, 

ação, experimento, devaneio. Eu escrevo devaneios, escrevo sobre devaneios, 

devaneio enquanto escrevo, devaneio sobre escrever; uma coisa gera a outra que 

gera a outra e faz com que o processo de criação dos Devaneios seja um exercício 

de materialização da ideia que se autoalimenta. 

Os pensamentos sobre arte conceitual que surgiram em Poéticas do processo 

não foram abandonados. O devaneio em si ainda é algo que reside em grande parte 

no mundo das ideias, e sua materialização, ou pelo menos a tentativa, não pretende 

engessá-lo de nenhuma maneira. A visualidade da palavra que foi observada em 

Desenho III também permanece sendo parte do processo. E a escrita como produção 

artística me levou a olhar trabalhos como Site specific, um romance, de Fabio dos 

Santos Moraes, que ele chama de romance-exposição. 

 
Figura 5 – Ilustração de um trecho do trabalho Site specific, um romance 
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Fonte: Fabio dos Santos Moraes (2013) 

 

Site specific, um romance deve ser lido como quem percorre uma exposição de 

artes visuais, de acordo com Fabio dos Santos Moraes, que fundiu sua obra prática e 

dissertação de mestrado em artes Visuais, em um trabalho que quer conceituar o que 

ele chama de “literartura". 

Site Specific, um Romance era literartura porque tratava a escrita mais como 
leitura que como veículo de ideia, e a leitura como imagem e 
tridimensionalidade, espaço, substância e matéria, algo sensorial; então se 
aproximava das artes visuais. Mas, ao mesmo tempo, era uma obra de 
linguagem verbal, aproximando-se da literatura (MORAES, 2013, p. 72). 

 

A imagem usada acima para ilustrar o trabalho Site specific, um romance não 

consegue dar a ideia do que o trabalho em si é: um livro de 119 páginas cuja 

materialidade reside na sua leitura. O texto não pretende narrar, não foi escrito como 

literatura, apesar de se aproximar dela; surge nas artes visuais, campo de estudo do 

autor, e se interessa pela plasticidade, pela forma, pelo movimento. As aproximações 

e cruzamentos que os dois campos fazem durante o trabalho e pesquisa de Fabio dos 

Santos Moraes borram os limites entre eles. 

Em Devaneio, a forma que a escrita toma enquanto materialidade também é 

parte importante do trabalho. A formatação em parágrafo único que gera um bloco 

contínuo de texto que segue por páginas e páginas propõe uma leitura absortiva e 

cansativa. Não há paradas – as curtas pausas que a pontuação apresenta são o 
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único fôlego existente. E essa construção visual se reforça ou se quebra quando o 

texto se torna livro. 

 
 

Figura 6 – Ilustração de Devaneio I 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
 
 

Figura 7 – Ilustração de Devaneio II 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
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Figura 8 – Ilustração de Devaneio III 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

Em Devaneio I, a organização tradicional de formatação de livro, uma página 

depois da outra, quebra o parágrafo e, portanto, o fluxo de leitura a cada virar de 

página. Já em Devaneios II, a estrutura sanfonada do livro, uma única página longa 

dobrada em formato de sanfona, reforça a continuidade do texto e apresenta 

visualmente quão longo é um livro de parágrafo único. Devaneio III propõe um 

cansaço diferente: um livro em formato de rolo cujas frases acompanham a largura da 

página – um metro e quarenta centímetros de devaneios que precisam ser movidos a 

todo instante para seguir a leitura. 
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A interferência da dimensão visual e espacial é bastante nítida. E a afirmação 
da existência material do verbo mostra que a linguagem não é mais 
considerada como palavra viva, mas como escrita. Reconhece-se assim a 
articulação dos elementos no espaço como função geradora de significação. 
O poema se torna uma escrita do espaço, composta de ritmos, sonoridades 
e visibilidade. (ARBEX, 2006, p. 27). 

 

Quando Márcia Arbex fala de Mallarmé, analisando a importância da 

visualidade do seu texto e os significados gerados por essa visualidade, os limites se 

tornam borrados tal qual Site specific, um romance. Enquanto Moraes apresenta em 

artes visuais uma obra com cara de literatura, Mallarmé, em sua obra Um lance de 

dados, cria um poema que se ancora em seu caráter imagético. 

 
Figura 9 – Ilustração de uma página do livro Um lance de dados 
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Fonte: Stéphane Mallarmé (2013) 

 
O bloco de devaneios que, enquanto imagem, apresenta uma construção sólida 

de texto – preto sobre branco, traços sobre papel, uma massa de leitura esperando 

ser mergulhada, como diria Flusser (1995), uma mão estendida em convite – traz a 

questão sobre em que se mergulhará, o que o leitor encontrará e para onde ele será, 

ou não, absorvido nos parágrafos dos devaneios. 

 
4.1 EU 

 
 

O devaneio esticado é em grande parte muito pessoal. Eu escrevo sobre mim, 

são devaneios de mim e sobre mim. Devaneio ipsis litteris é ainda sobre mim, mas eu 

faço conexões fora de mim também, apesar de sempre trazer de volta para 
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dentro. E no devaneio manuscrito eu faço conexões com o que está à minha volta, 

deixo o que me rodeia interferir e possivelmente guiar a minha escrita. Algo que é 

recorrente são as problematizações: eu analiso e categorizo o mundo o tempo todo, 

problematizando-o e problematizando as minhas problematizações. Será que faz 

sentido? É interessante, ou válido? Escrever os meus devaneios produz textos que 

giram em torno daquilo que me é habitual, caro ou interessante. 

 
Eu fico pensando em frases clichês, como personagem de um romance mal escrito. Sou 

toda questionamentos ruins que qualquer figurante de filme b com cara de paisagem 

poderia ter. Eu sou comum. 

 
Cada categoria de devaneio é organizada em um parágrafo, o que significa que 

cada devaneio que foi escrito individualmente é tratado na construção final  como um 

trecho de devaneio. Sua organização em parágrafo único se ancora na não linearidade 

dos devaneios. O texto final de cada livro é um devaneio inteiro tal qual o exercício de 

devanear foi. O pensamento muda, gira, torce, faz conexões, para e continua sem 

uma estrutura organizada de início, meio e fim. 

 
Sempre tive medo de não ser real. De não existir. Me descobrir uma coisa qualquer no 

canto da tela. Figurante de uma história que nem sei qual. Caminhando para o lado 

errado o tempo todo. Tão insignificante que nem refariam a cena. Só cortar na edição. 

Ninguém vai perceber. Mas não há edição. Nem cena. Nem lado certo pra caminhar. 

Nem figuração. Nem história. Nem tela. Nada. Somos todos reais. Existimos. Mas não 

há ninguém para dirigir o caminho e dizer se você está na sua marca. Não há marcas. 

Andamos aleatoriamente no universo até não andarmos mais. Existimos de fato. Até não 

existirmos mais. Somos reais. E dói. Vai continuar doendo. Até não doer mais. Quando 

já não formos reais. Só lembranças temporárias na mente de poucos. Onde ficaremos até 

que eles já não existam. Então até nossa lembrança se vai. Dor é o beliscão constante 

que nos lembra que é real. Mesmo que você não precise de lembrança nenhuma. Já não 

tenho medo de não ser real. Tenho medo de nunca deixar de ser. 
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Uma escrita de mim passa por meus medos, ansiedades, complexos, 

esperanças, questionamentos, sonhos, lembranças, dores, dilemas, diagnósticos. 

Sou feita de tanta coisa quanto qualquer pessoa, e isso vai se refletir naquilo que 

escrevo, naquilo que devaneio, em como olho para aquilo que me rodeia. 

 
é tão gostoso escrever quando estou tão pronta pra isso, quando parece que as palavras 

precisam escorrer pelos meus dedos e viver suas próprias vidas. Como se eu fosse um 

condutor, um fio que liga algo vivo a outra coisa, parte da rede de vida do universo, 

como se o universo fosse uma teia onde todas as coisas estão interligadas, e eu sou 

apenas parte desse todo, não algo grande ou extraordinário, apenas outra parte, não 

pequena demais, apesar de ser tão minúscula quanto um grão de areia no contexto do 

cosmo, poeira estelar. Claro que todos somos poeira estelar, feitos dos mesmos átomos. 

Eu estou deitada no chão, e mesmo que o barulho à minha volta seja de mar e praia o 

céu sobre a minha cabeça é aramado e tem tubos de ventilação, o chão embaixo de mim 

é carpete não é areia e a sala a minha volta tem as paredes pintadas de preto. Eu vejo os 

projetores pendendo do teto com 5 imagens do mar batendo nas rochas, de novo, de 

novo, de novo e o som de praia a minha volta. Eu fecho os olhos e quase posso sentir a 

brisa, eu lembro do cheiro de maresia mesmo que eu tenha ido na praia muito poucas 

vezes até  hoje. De olhos fechados eu lembro de temporal, cheiro de  terra molhada, 

árvore se curvando ao vento forte, espiar pela janela só com o vidro fechado que é para 

garantir que eu vou conseguir ver o céu escuro derramando uma fúria que ele nem tem 

na verdade, é só a nossa mania de projetar humanidade em tudo e aí chama o céu de 

chama o céu de furioso. 

 
Devaneios sou eu. Não uma representação de quem eu sou ou uma tentativa 

me de traduzir em palavras, são meus devaneios, porque eu não tenho como entrar 

nos devaneios de outra pessoa e tentar materializá-los. Para falar de devaneio e tentar 

materializá-lo, observá-lo, analisá-lo, produzi-lo, eu tenho acesso apenas aos meus 

devaneios, e eles já serão filtrados pela escrita, mesmo que eu me esforce para ser o 

mais fiel possível na hora escrevê-los. E colocando os devaneios dentro de um livro, 

eu os protejo, eles estão seguros dentro de uma capa que protege o que de mim eu 

derramei em forma de palavras. 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Me sinto tocada, cansada, e não sei como estou. A vontade é de me deixar descansar. 

Deitar, fechar os olhos e ouvir os sons, deixar descansar, viajando com os ruídos de 

fundo da viagem de alguém. Lembrar de alguém. Têm lágrimas em meus olhos. Eu me 

sinto forçada a permanecer de pé. Minhas costas doem. Eu não sei se fiz bem/bom. Devia 

estar em casa. 

 
O processo de produção que gerou Devaneio I, II e III, foi cansativo. Eu escrevi, 

li, devaneei durante cerca de quatro meses e ao final disso eu não sei se o que 

apresento como trabalho final é de fato devaneio materializado, ou a tentativa  de 

apreender algo que é imaterial. 

Eu posso dizer qual é a definição do dicionário para a palavra devaneio, ou 

apresentar o que Bachelard chama de devaneio poético, e tentar explicar como isso 

conversa com o processo de produção e de pensamento que realizei durante a escrita 

desse trabalho de conclusão de curso, o que espero ter feito ao longo dessas páginas. 

Mas devaneio ainda é algo que acontece dentro da mente e que toda tentativa de 

externá-lo resultará em uma filtragem de alguma forma. 

Enquanto processo, eu devaneei em casa, na rua, caminhando, deitada na 

minha cama olhando para o teto, depois de ter conversado com muitas pessoas, 

depois de passar um dia inteiro sozinha, à noite, de manhã cedo. Eu escrevi, gravei, 

até desenhei enquanto devaneava, na tentativa de apreender o devaneio, e talvez eu 

possa chamar os livros que apresento de devaneio, mesmo que esse seja apenas o 

meu olhar sobre o trabalho. 

Ao longo de todo esse TCC, trechos de devaneios foram distribuídos entre o 

texto chamado acadêmico, às vezes como ilustração, ou diálogo, ou experimento de 

devanear academicamente; eu não posso ilustrar de fato o que são os livros que 

apresento, porque eles mesmos são obra e registro ao mesmo tempo, então recortes 

são tudo que posso apresentar aqui. 

Enquanto visualidade da escrita, eu experimentei o texto imageticamente, e 

acredito que o resultado é satisfatório. Devaneio é forma, é imagem, é ideia, é 

processo, é texto. Olhar o objeto livro, lê-lo, ouvi-lo, são formas de experimentar o 

resultado dos meus processos. “Me esforcei para que o ato de sua leitura também 
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fosse um ato de dança, de gestos alavancados pelo ritmo, pelo choque de sílabas, 

pela aspereza sintática. O texto esculpia uma forma-leitura, ele era seu molde.” 

(MORAES, 2013, p.54). O que é apresentado no fim desse processo, não é mais eu, 

apesar de ser, é objeto-possibilidade, é devaneio, mas talvez não seja, seja apenas 

registro. 

Devanear não é um ato exclusivo meu, ou mesmo um ato intrinsecamente 

artístico. É algo comum, que faz parte da vida e pensamentos de qualquer pessoa, e 

mesmo que eu esteja utilizando os meus devaneios como material de criação e 

pesquisa, toda e qualquer leitura será possível a partir unicamente do trabalho e as 

formas como ele for exposto. 

Agora eu apresentarei os livros abertos, um convite para leitura, um vislumbre 

da massa textual; em outro momento eles podem ser inocentes livros em uma estante 

escondendo o fluxo ininterrupto de palavras e sua falta de fôlegos. Enquanto processo 

eles foram meus, eram eu. Como obra, são devaneio. Você poderia ter devaneado 

isso e nem lembrar, pode acabar devaneando isso depois de conhecê- los. 

 
 

Figura 10 – Ilustração de Devaneios I, II e III em exposição 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
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Enfim, não há conclusão. Não posso definir se o que apresento é devaneio ou 

registro de devaneio, é texto, e é imagem, é obra, mas é processo, é livro de artista, 

mas existem muitos elementos literários. Talvez eu pudesse abraçar o conceito de 

“literartura" que Fabio dos Santos Moraes cunha em Site specific, um romance, mas 

não me atrevo. Eu seguirei devaneando e escrevendo. É um trabalho que segue, e 

agora é também um convite ao devaneio. 
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