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NuNo Ramos 

Sem título, série Sol 2 (Desenhos), 2001 

Materiais: pelúcia, corino, espelho, acrílico colorido, folhas de cobre, 

vaselina com pigmento sobre papel

Dimensão: 120 x 210 cm. 

QuEm É?
Nuno Álvares Pessoa de Almeida Ramos (São Paulo/SP, 1960), 

escultor, pintor, desenhista, escritor, ensaísta, letrista, videomaker 

e arquiteto. Cursou Filosofia na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP) 

de 1978 a 1982. Na década de 1980 fez parte do grupo Casa 7, 

composto por artistas que formaram o caldo cultural no qual se deu 

a sua formação poética. 

Para compor suas obras o artista emprega diferentes suportes e 

materiais, criando uma atmosfera de contrastes e tensões entre 

duração e fragilidade, sólido e fluido, etc.

QuE oBRa É Essa?
Esta é uma obra que reúne uma série de conceitos importantes, tais 

como: 

O lugar intermediário entre a pintura e a escultura - Nesta 

obra o artista recorre a procedimentos de montagem, acúmulo, 

derretimento, deslizamento, aquecimento e resfriamento se 

utilizando de procedimentos culinários. O aspecto da obra 

corresponde à natureza dos próprios materiais que podem ganhar 

significados diversos.  

A memória que os materiais carregam - O próprio artista fala 

sobre a “memória estilística” e o comportamento dos materiais 

quando submetidos às relações entre eles. Neste processo se 

constrói uma memória para o material.

De acordo com o modo de reação dos materiais cria-se uma narrativa: 

a parafina se espalha, o acrílico reflete, o cobre brilha, a pelúcia 

contorna e assim por diante. Observar esta poética é importante 

para enriquecer as possíveis leituras da obra. 

PRoCEDImENTo DE 
INVEsTIGaÇÃo
Este procedimento de investigação está pautado por interrogações 

que devem servir de disparadores para novos diálogos 

investigativos. As perguntas devem servir como roteiro de base para 

o estabelecimento de um itinerário mais amplo de pesquisa em arte. 

Cabe ao professor atento tirar proveito das impressões, intuições, 

sensações, emoções e todo o tipo de mobilização que esta obra é 

capaz de promover nele mesmo e em seus alunos.
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I. Aproximações iniciais

Inicialmente é importante colher falas espontâneas, impressões, 

reações intuitivas e, desta forma, construir uma rede de frases, 

palavras e imagens. Mesmo o silêncio ou a indiferença pode ser um 

modo que se encontra para reagir à presença da obra. Alguns irão 

gostar, terão muito a dizer, outros irão recusar, evitar, rir etc. Tente 

reunir essas informações numa espécie de colcha de retalhos. Anote 

palavras, extraia sínteses de seus alunos, construa uma constelação 

de sinais por entre os quais você poderá, em seguida, estabelecer 

novos itinerários para novas questões. A lousa pode se transformar 

em um quadro de impressões. 

...? Quais os materiais utilizados? Quais as características físicas 

destes materiais? (brilho, opacidade, transparência, peso, leveza, 

temperatura, fluidez, solidez etc.) Como cada material se relaciona 

com os outros? Materiais e formas têm alguma relação? Qual a cor 

desta obra? Ela tem uma única cor? Do que é feita uma cor e como 

foi utilizada?...

II. Proposições entre reflexões

A partir de uma proposição de coleta em pequenos grupos, dentro 

ou fora da escola, faça a sugestão para que seus alunos busquem 

objetos que sejam feitos com os mesmos materiais encontrados na 

obra. Os alunos deverão fazer um mapeamento do contexto em que 

estes objetos foram encontrados. Onde, quando, a quem pertence, 

o que significa? 

Em seguida, tudo isso poderá ser introduzido em uma nova apreciação 

da obra. Esta é uma possível abordagem mais expandida da obra. 

...? Os materiais encontrados na obra podem ser encontrados em 

objetos do seu cotidiano? Que objetos são esses? Onde eles estão? 

O que tem em torno deles? Existe algum outro valor além da suas 

características físicas?

III. Improvisos culinários para composição

Classificação e organização dos materiais:

Sólidos - objetos, gesso, madeira, pedra, vidro, papel, tecidos etc.

Conectores - cola branca, argila, cera derretida, vaselina etc.

Líquidos - tintas, água, óleo etc.

Recipientes - bandejas, assadeiras, caixas, potes etc.

Composição com materiais selecionados:

Ao utilizar os recipientes como local para organizar a mistura dos 

sólidos, conectores e líquidos, cada grupo deverá observar reações 

e transições entre os materiais nos seus vários modos. Este é um 

momento de invenção e improviso, inventando cores, descobrindo 

os comportamentos dos materiais ao se misturarem às cores, onde 

um vidro perde a transparência, onde a cola ganha aparência e assim 

por diante.

É muito importante que o professor estimule os grupos para que 

quebrem regras de uso habitual de todos estes materiais.

IV. Retomadas e reflexões narrativas

Após a secagem e estabilização das misturas é hora de avaliar o 

processo.

Podemos elaborar narrativas sobre o processo de construção das 

composições de cada grupo.

...? As reações dos materiais os surpreenderam? Os materiais reagiram 

da forma prevista? As classificações dos materiais permaneceram as 

mesmas até o fim do experimento? Do que um material é capaz? 

Esta experiência altera a sua abordagem inicial da obra?

Quem é o autor, o artista ou os materiais?

Para concluir nosso trabalho é importante a voz do próprio artista, 

trazendo seu vocabulário e sua experiência a respeito do que foi 

abordado neste processo. Para isso pode-se recorrer a livros e vídeos 

disponíveis na internet assim como ao título da DVDteca Arte na 

Escola Nuno Ramos: arte sem limites.
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