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Descrição da Pesquisa Artística 

O sentido poético dessa pesquisa artística encontra-se na
produção, apropriação e manipulação de marcas vestigiais,
resultantes do contato entre matrizes e suportes. Nos trabalhos
criados dentro dessa poética, as matrizes são variadas como
partes do corpo, traças, cupins e objetos, os suportes são 
placas de argila, tecido, papel e livros. Vejo esses suportes como 
portadores de mensagens cravadas por quem ali esteve.
A transposição da imagem da matriz para os suportes ocorre
de diversos modos, a partir da entintagem, da pressão, retirada
de matéria, entre outros. Desta forma, transito indiretamente 
pelas áreas do desenho, da gravura, da fotografia e dos proce-
dimentos gráficos, e a partir dos resultados alcançados propo-
nho reflexões sobre a relação de continuidade e transformações 
entre a matriz e a imagem gerada.

Primeiros experimentos da pesquisa

Experimento 1   

Matriz: corpo  

 
Suporte: placa de argila

pressão do corpo contra a argila

 

Placa 1

Impressão dos dedos

Placa 2

Impressão do cotovelo

Diâmetro de cada peça: 14 cm

Espessura: 3 cm

Processo: 



 

Primeiros experimentos da pesquisa

Experimento 2   

Matriz: corpo  

 

Suporte: placa de argila

pressão do corpo Processo: 

Placa 3

Impressão do perfil 
de um rosto. 

30x30x6cm

Placa 4

Impressão do dorso
dos pés.

40x40x6cm

Primeiros experimentos da pesquisa

Experimento 3   

Matriz: corpo  

 
Suporte: tecido

entintagem corporal Processo: 
corporal (argila) e pressão

Dimensão de cada painel: 

Painel: 1 e 2

70 cm (largura) x 1,85m (altura)

Detalhe das imagens 

contra a argila



Dimensão:  20 x 29 cm Dimensão:  20 x 31 cm
Imagem parte superior do pé Imagem da sola do pé

Dimensão: 18 x 20 cm

Imagem palma da mão

Primeiros experimentos da pesquisa

Experimento 4   

Matriz: corpo  

 
Suporte: papel

entintagem corporalProcesso: 
e pressão contra o papel

Primeiros experimentos da pesquisa

Reflexões acerca das experimentações

 Experimentei transpor a imagem das partes do corpo em suportes com 
propriedades diversas, a fim de obter resultados que possibilitassem 
observar como uma matriz produz diferentes imagens de si. No 
Experimento 1 e 2, utilizei placas de argila como suporte para as impressões 
e as imagens foram formadas pela parte do corpo onde os ossos são mais 
expostos, como a mão fechada, o cotovelo, o rosto, as pernas e os pés. A 
argila quando úmida possui grande plasticidade (facilidade de ser 
moldável), flexibilidade e maleabilidade, permitindo que a imagem seja 
gravada em sua superfície e ganhe textura, volume e profundidade. Já no 
Experimento 3 a imagem impressa no tecido foi formada pelas partes mais 
macias do corpo, como os músculos e a pele. O tecido é um material com 
capacidade de tornar-se plano e também maleável, fatores que contribuem 
para o processo de captura das formas da silhueta corporal. Nesse 
processo alcança-se uma imagem com aproximações dimensionais em 
relação a matriz, como exemplo a altura do corpo, o que aguça no 
observador a sensação de presença do ser que a formou, como se ainda 
estivesse presente na imagem. No Experimento 4, assim como no 
Experimento 3, as imagens foram formadas pelas partes mais maleáveis do 
corpo, porém, devido a superfície lisa da folha de papel e da entintagem 
corporal com tinta e não com argila, foi possível imprimir informações 
particulares como as digitais, fato não ocorrido com tanto detalhe e precisão 
nas outras imagens.

Com esses experimentos pude constatar que uma mesma matriz imprime-
se de formas diferentes, conforme o suporte utilizado. A cada novo processo 
de transposição obtem-se novos resultados visuais carregados de 
particularidades do ser que o formou, o que torna possível observar e refletir 
sobre questões acerca do original e cópia, permanências e transformações.



Trabalhos seguintes

Neste grupo de trabalho as marcas são  formadas  pelo  corpo  de
outros seres como traças e cupins, já os suportes são livros e 
folhas avulsas. Apropriei-me desses materiais, considerados 
inutilizados por possuírem marcas de consumo de insetos e pude 
reconhecer em suas marcas, potenciais histórias de contato que 
seguiam o mesmo propósito de construção das imagens 
corporais por mim criadas. Considerei os insetos como matrizes 
responsáveis pelas marcas, e os livros e folhas, como suportes 
portadores de uma mensagem, e a partir dessa interpretação criei 
trabalhos que mostram as marcas e buscam provocar 
questionamentos acerca de sua origem. 

As imagens apresentadas a seguir, referem-se a alguns dos 
livros que me apropriei. Nelas é possível visualizar as marcas
de consumo em seu estado puro, como deixadas pelas traças.



MARCAS POÉTICAS

TRABALHOS SEGUINTES

Esse trabalho consiste na mostra de imagens capturadas das 
páginas de um dos livros que contém marcas de consumo de 
traças. A fim de mostrar as interpretações que essas marcas 
provocaram em mim, procurei no texto palavras que as 
traduzissem, destacando-as por meio de um recorte manual no 
papel.

Nas imagens a seguir, as palavras escolhidas para recorte  
encontram-se destacadas.

Palavras «recortadas» / lado esquerdo:
A vida é; A vida; A vida; A vida; A vida

Palavras «recortadas» / lado direito:
Dura; descasca; A morte é; A morte; 

matéria; existe; Um dia você.

A  escolha dessas palavras se deu pela percepção das palavras vida e morte em oposição (cada uma 

em páginas opostas do livro), e ao mesmo tempo unidas, compondo e dando sentido ao mesmo texto.

Buscando a poética desses escritos, podemos relacionar esse posicionamento das duas palavras com
nossa realidade, pois mesmo vida e morte sendo opostas, uma faz parte da outra. Em se tratando da

m arca observei que suas formas assemelhavam-se ao formato de asas de anjo e, ao mesmo tempo, 
d uas faces humanas de perfil, olhando para lados opostos.

Palavras «recortadas» / lado esquerdo:

Aqui

Palavras «recortadas» / lado direito:
Tudo pode ser

E ssas palavras quando combinadas «aqui tudo pode ser» remete à imprecisão das formas das 

m arcas, proporcionando significações subjetivas a partir da imaginação de cada um.

Palavras «recortadas» / lado esquerdo:

Algo assim ; pertence; ao corpo; atrai os

Palavras «recortadas» / lado direito:
Tudo isso; faz; nos; parecer. 

olhares; e;

Q  uando olhei para essa marca visualizei um nariz. Ao expor para um público de idade variada,
surgiram respostas como: «se virar a imagem 360º visualiza-se um útero ou um boi». Então as
palavras destacadas relaciona-se com o corpo e com os verbos olhar e parecer/assemelhar.



TRABALHOS SEGUINTES

O destaque na palavra Andar busca um diálogo com o percurso que as traças fizeram para consumir
esse material e consequentemente criar essas marcas. Onde começou e terminou?  

Palavra «recortada» no centro da imagem: Andar

Palavra «recortada» no centro da imagem: Destaque colocado 

Remete a ideia de que essas marcas foram destaques colocados por alguém nos livros.

Montagens possíveis

Esse trabalho possui diversos formatos para exposição. As imagens 
podem ser apresentadas em suportes variados, como caixas de 
madeira e cadernos com folhas sanfonadas.

Montagem Marcas Poéticas (versão 1)

CAIXA 1 CAIXA 2

CAIXA 3

CAIXA 4 CAIXA 5

1,45 m

1
,0

2
 m

 480 mm

3
4

0
 m

m

PROFUNDIDADE: 75 mm

1
,9

 m

(CAIXA 3)(CAIXA 1) (CAIXA 2)

(CAIXA 4) (CAIXA 5)

05 caixas de madeira contendo imagens, organizadas de forma pré-estabelecida, 
a fim de induzir o olhar do espectador  a percorrer um caminho ao observar o trabalho.



TRABALHOS SEGUINTES

Montagem Marcas Poéticas (versão 2)

Caderno com folhas sanfonadas que contém fixadas em suas páginas, imagens 
do trabalho em referencia. Esse formato permite exposição em diferentes superfícies 

como paredes, mesa e chão. 
 

Este trabalho consiste em 32 folhas de papel reciclado, tamanho A4 
(210x297mm), que contém marcas do consumo de cupins. Quando 
encontrei estas folhas, elas compunham uma apostila e estavam 
organizadas uma sobre a outra. As marcas de consumo feitas pelos 
cupins concentravam-se principalmente em uma de suas 
extremidades, e no primeiro contato o material, apresentavam-se 
pequenas e simples, veja a imagem abaixo:

CAMINHO

Registro Fotográfico das folhas quando encontradas.

Ao desmembrar as folhas pude perceber que as marcas repetiam e se 
transformavam, como se estivessem representando o registro da 
passagem dos cupins no processo de consumo. Aquilo que a principio 
para mim apresentava-se pequeno e simples, se transformou, cresceu 
e tornou-se portador de muitas informações. Explorei essas marcas 
observando seus detalhes e as curiosas variações no tamanho das 
formas.

Detalhe da repetição das formas

Capa dura 

2
1
0
 m

m

300 mm 295mm

2
0
0
 m

m

Página 1

Esta folha deverá
ser colada na capa

Cartão com gramatura resistente, porém
que não trinque no vinco. 

Vinco
Página 2 Página 4...

Total de 08 páginas...
Contra capa

Página 8 acoplada
na contra capa.

Caderno aberto 

Caderno fechado

2
1
0
 m

m

300 mm

Vista frontal Vista lateral

2
5
m

m

Dimensão das imagens

270 mm

1
8
5
 m

m

Página 3



imagem impressa 

 1x1,8m.   

Caminho

em placa de pvc

Então, organizei as folhas uma após a outra para registrar 
essas transformações, e, inclinei a câmera para uma captura 
total da imagem. Quando visualizei o resultado do registro 
fotográfico meu olhar ia e voltava, seguindo um caminho reto 
criado na imagem, e pude refletir que a ideia de caminho, 
percurso, passagem e transformação estava fortemente 
ligada a este trabalho.
O registro fotográficose transformou no trabalho Caminho, 
mostrado na imagem à direita.

TRABALHOS SEGUINTES



Livro (2011)

 40 x 28 x 20 cm (comprimento x largura x profundidade)

TRABALHOS SEGUINTES

Este trabalho consiste em um livro com marcas de consumo 
de traças, que é exposto aberto e pendurado em uma 
parede. O livro é apresentado sem interferência, para que o 
observador tenha contato com a marca no seu estado puro, e 
seja levado a refletir sobre sua procedência por meio dos 
vestígios deixados pelos seres que a fizeram.

LIVRO

Ponto de dupla face
( para fixar o livro na parede)

Ponto de dupla face
( para fixar o livro na parede)

 400 mm

2
8

0
 m

m

1
.7

5
 m

PROFUNDIDADE: 70 mm

Projeto de Montagem

OBSERVAÇÕES

1) Fixação do Livro na parede: o livro será fixado na parede com o auxílio 
de 02 pontos de fita dupla face, presentes em seu verso, conforme 
indicado no desenho abaixo.

2) Dimensional: no desenho orientativo para montagem, está estipulado 
uma distância de 1,75m em relação ao chão. Esta medida pode ser 
alterada, desde que não prejudique a visualização do espectador.

3) Informação adicional: não há presença de traças no livro.



  

 

 

Imagem 1

Imagem 2

EXPERIMENTOS GRAVURA

XILOGRAVURA

Refletindo sobre o processo de produção de imagens 
baseado na relação entre matrizes e suportes, e, buscando a 
reprodutibilidade das marcas, realizei novos experimentos 
utilizando a técnica da gravura. A imagem 1 e 2 referem-se 
aos registros do primeiro experimento

Imagem 1 - A imagem da marca capturada da página do livro 
foi impressa em folha sulfite e transposta para a placa de 
madeira por meio da imersão em tinner, e, seu desenho foi 
gravado com retirada de material.

Imagem 2 - Após a gravação da marca na madeira foi 
realizado um corte nas extremidades de suas formas, a fim 
de obter um contorno mais preciso e marcante nas 
impressões dessa matriz.

Imagem 3

Imagem 3 - Esta imagem mostra a relação entre a matriz e o 
resultado de sua impressão.



 

Imagem 4

Imagem 5

EXPERIMENTOS GRAVURA

Imagem 4 e 5 - Novamente pode-se observar uma matriz 
produzindo imagens diferentes de si, pois cada vez que se 
realiza uma impressão, uma nova imagem é criada e 
nenhuma é igual a outra.

EXPERIMENTOS GRAVURA

Matriz com embalagem cartonada

Neste processo a matriz é de embalagem cartonada (tetrapak) 
gravada com ponta seca (uma ponta afiada, como agulha) e 
entintada com tinta para gravura em metal. Passa-se a tinta sobre 
toda a superfície da matriz para que ela entre nos sulcos gravados 
e depois, tira-se o excesso de tinta que fica na superfície, deixando 
tinta apenas nos sulcos gravados. Posteriormente essa matriz 
será impressa em um papel úmido numa prensa cilíndrica. Os 
resultados obtidos nessa experimentação resultaram na criação 
de novas marcas, com aspectos diferentes das obtidas com a 
xilogravura.

Imagem 1

Imagem 1 - A fotografia desta marca foi realizada no sol, o que 
lhe conferiu sombras. Essas sombras foram a base de 
montagem para a matriz, feita com embalagens cartonadas 
(tetrapack),



EXPERIMENTOS GRAVURA

Imagem 2 - Esta é a matriz da marca feita em embalagem 
cartonada (tetrapack). Ela encontra-se na cor preta, pois 
quando fotografada já havia recebido entintagem e 
realizado impressões.

Imagem 3

Imagem 3 - Este foi o resultado obtido com a impressão 
da matriz mostrada na imagem 2.

Imagem 2

A técnica da gravura permitiu «retirar» a marca das páginas dos livros e dar 
destaque ao seu formato, ampliando seu tamanho, reproduzindo suas 
formas, o que abriu caminhos para novas investigações e reflexões acerca 
dessas marcas e de sua reprodutibilidade.



  

Matriz de madeira

Impressões da matriz de madeira

EXPERIMENTOS GRAVURA

Outras marcas foram reproduzidas a partir da técnica da 
xilogravura.



A PRODUÇÃO ARTÍSTICA  COMO
UM INSTRUMENTO PARA A 

ARTE EDUCAÇÃO

A  pesquisa artística que realizo torna-se uma ferramenta para minha prática 
como arte educadora, uma vez que utilizo os trabalhos em atividades de sala 
de aula, a fim de desenvolver no aluno habilidades que o ensino de artes 
busca alcançar, tais como: a capacidade de leitura e interpretação de 
imagens, o desenvolvimento do potencial criativo, a ampliação da 
percepção, da imaginação, da emoção, da sensibilidade e a reflexão ao 
realizar e fruir produções artísticas. Exemplificando o descrito acima, 
apresentarei uma atividade na qual utilizo o trabalho Marcas Poéticas.

A atividade consiste em propor aos alunos que observem a imagem de uma 
marca e desenhem o que sua imaginação sugerir. Inicialmente não é 
revelado que a imagem trata-se de uma marca feita por traças, pois a 
intenção é que ocorra o estranhamento pela imagem, a inquietação diante do 
diferente, o sentimento de necessidade de significação, as significações 
pessoais, e por fim, a descoberta. Esse processo é importante, pois, ao 
vivênciá-lo, o aluno tem a possibilidade de alcançar os objetivos da atividade, 
o que contribuiu para o desenvolvimento de suas potencialidades. A 
revelação acontece no final da atividade, com uma roda de conversa, 
momento no qual os alunos socializam suas criações, refletem sobre os 
diferentes pontos de vista presentes na sala, e tomam contato com o trabalho 
Marcas Poéticas.

Veja os resultados da aplicação desta atividade, realizada por uma aluna de 
16 anos do Ensino Médio, na qual foi possível discutir temas relativos à 
expressão artística, diversidade e respeito aos diferentes olhares.

Imagem observada

Significações - Aluno 1 



Significações - Aluno 2 



MARCELE CAMPANIN

[CV]

FORMAÇÃO| education

2018

Especialização em Metodologias do Ensino de Artes. Artigo: A interdisciplinaridade 

no ensino de arte como caminho para uma aprendizagem significativa. Universidade 
Internacional de Curitiba (PR).

2015

Extensão universitária - Proepre: fundamentos teóricos  e práticas pedagógicas 
para o ensino infantil - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

2010

Graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Artes Visuais pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS | solo and group exhibitions

2016

2015

XI - Mostra de arte contemporânea. Circolo Italo Brasiliano, Itapira/SP - Brasil.

XII - Mostra de arte contemporânea. Circolo Italo Brasiliano, Itapira/SP - Brasil 

2014

X - Mostra de arte contemporânea. Circolo Italo Brasiliano, Itapira/SP - Brasil 

Mostra da Pesquisa Marca da Existência - Auditório Faculdade Anhanguera - 

Campinas/SP - Brasil. Mostra Individual.

2013

12º Salão Nacional de Arte de Jataí - Museu de Arte Contemporânea - Jataí (GO).

I Mostra Livre de Artes Visuais: SOMOS - Galeria de Arte da Unicamp (GAIA) 

Campinas/ SP. 

Exposição fotográfica Senac - Casa da Cultura - Itapira/SP. 

2011

La Miniature - Galeria da École Royale dês BeauxArts de Liége - Bélgica.

Miniaturas - Sala de Exposições do campus de Pontevedra - Facultade de
Belas Artes, Universidade de Vigo - Espanha.

2010

Gravuras - Auditório do Centro Cultural Brasil - Peru da Embaixada do Brasil -

Lima/Peru. 

Ponto Infinito - Museu da Imagem e Som (MIS) - Campinas/SP.

Curso de formação em Arte Educação: Aprendendo com arte. Instituto Arte na 
Escola e Fundação Volkswagen (São Paulo).

2019

Mostra individual Marcas Poéticas - Museu de História Natural Hortêncio Pereira
da Silva Júnior - Itapira/S.P
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