
sãopaulo ┆ ┆ ┆ 19

Resgate do traço
Artista plástico prepara obra com desenhos de retratistas

Adiminuição no número de pro-
fissionais especializados em fazer
retratos falados à mão chamou a
atenção do artista plástico Bruno
Moreschi, 30, que começou, no iní-
cio de 2011, o projeto “Procura-
se”. “Quando percebi que esse ti-
po de trabalho estava entrando em
extinção, decidi começar umabusca
pelos policiais que ainda têm essa
técnica”, afirmaMoreschi.

O artista, então, localizou os re-
tratistas paulistanos que dominam
a prática —inclusive os que já apo-
sentaram o lápis— e pediu que sua
namorada fosse ao encontro deles.

Enquanto ela precisou descrevê-lo
sempre damesma forma aos profis-
sionais, ele não pôde se encontrar
com os desenhistas antes de os
retratos serem concluídos.

A primeira fase do projeto, com
os retratistas de São Paulo, já foi
concluída. Agora, o artista expande
o “Procura-se” para outras capitais
brasileiras. O plano é expor todos
os retratos no começo do ano que
vem. “Quero resgatar uma forma
de arte que está desaparecendo e
também mostrar como um mesmo
discurso verbal pode culminar em
várias formas de desenho.”

Enquanto Tamara conta apenas
comasdescrições das vítimas e com
suaprópriahabilidade, seus colegas
têm à disposição um banco de ima-
gens digital commilhares de olhos,
narizes, bocas e sobrancelhas pron-
tosparamontagem. Noanopassado,
dos130retratosfaladosfeitosnoDeic,
88 foram digitais e 42, manuais.

Avesso a tecnologia, o veterano
Yoshi Kawasaki é o outro investi-
gador paulistano que não larga o
lápis. “Sou teimoso. O tempo que
demoraria para aprender a mexer
no programadigital, aproveito para
fazer mais desenhos.”

Com20 anos de experiência, Ka-
wasaki acredita que o desenho feito
à mão é mais preciso. “Os detalhes
que consigo colocar aumentam em
20% as chances de pegar o autor”,
estimaele, que fez oprimeiro retrato
falado domotoboy Francisco deAs-
sis Pereira, o “maníaco do parque”,
no final da década de 1990.

Já o retratista do Deic Lino Bar-
ros, 47, abandonoua técnicamanual
por preferir a agilidadedodigital. “É
umapena,mas o retrato feito àmão
é uma arte que está morrendo.”

Odesenhonãochegaaser crucial
paraumainvestigação,mascontribui
nahoradeexcluirsuspeitos,afirmam
ospoliciais. “Tambéméumdesabafo
da vítima que serve, muitas vezes,
paraajudaracuraro traumacausado
pela agressão”, conta o investigador
Gabriel Ferreira, 35. Ex-retratista, ele
voltouàsruasháquatroanos.“Quem
desenha o retrato falado é a própria
vítima.Agentesóemprestaamão.”

BrunoMoreschi e seus retratos falados: namorada o descreveu a desenhistas


