
Arquivos do Presente 

 

Entrevistador: Dirceu Oliveira 

Entrevista com Pedro Sánchez, Gravador e Professor, formado Pela UFRJ. 

1-      Como você se interessou por arte, mais especificamente por gravura? 
2-      Qual seu estilo de arte? 
3-      O que você acha da arte contemporânea? O que você acha dela? 
4-      O que você acha da arte contemporânea nos dias de hoje? 
5-      Você acha que o academicismo deve acabar e arte contemporânea tomar conta do 

mercado? 
6-      O que você acha do circuito-produção-mercado de arte nos dias de hoje? 
7-      Soube que você participa de um grupo chamado cavalo preto. Fale-me sobre este grupo. 
8-      Você tem trabalhos voltados para o social ou político? 
9-      Você tem um trabalho social na ONG “Nós do Morro” me conte sobre este trabalho? 
10-   Qual seu vínculo com a UFRJ? 
11-   Em alguns dos seus trabalhos eu percebi que tem uma ligação sobre o Boxe. Você goste de 

Boxe? Fale-me sobre esses trabalhos? 

 
Vamos lá... 
 

1 -  Como você se interessou por arte, mais especificamente por gravura? 
 

Nunca pensei em ser artista. Não sei se alguém pensa nisso, acho que quando 

a pessoa a vê já tá trabalhando fazendo arte, já é, portanto, artista. 

Estudei numa escola onde tive aulas de arte e de fotografia. Era uma escola 

“de ensino moderno”. Quando, no terceiro ano, me perguntaram – e à turma 

inteira – para o quê iria fazer vestibular, eu na verdade não sabia o que 

responder. Disse “arquitetura” e não pensei mais no assunto. Nosso pai é 

arquiteto. Foi quem nos incentivou inicialmente a desenhar – a mim e a meu 

irmão, que também é artista, também trabalha com gravura. Ele nos ensinou 

também a trabalhar que nem um cavalo. De nossa mãe, a influência foi mais 

mental, além do sobrenome, herdamos o gosto por histórias.   

Acho que nosso trabalho é como uma coisa só – embora totalmente 

independente um do outro. Nossa parceria começou diante de uma gaveta de 

Lego. Sempre fomos muito diferentes: enquanto eu me obcecava em construir 

um carro ou um helicóptero todo com peças iguais, ou seguindo determinada 



ordem – João saía fazendo, sem se preocupar com as cores. Acho isso 

representativo. Não que eu seja mais rigoroso que ele – o que é, hoje, na 

verdade, falso, em diversos aspectos – mas, de alguma forma, nós percebíamos 

que aquela era a única maneira de brincarmos: complementando-nos. E é assim 

até hoje.  

Entrei na Faculdade de Arquitetura da UFRJ e, depois de três anos, percebi que 

não agüentava mais. É sempre mais fácil saber o que você não quer, do que o 

que você quer; e uma vez que você faz essa opção, você precisa levá-la adiante. 

Mas, é claro, “esse mundo contém cenas explícitas de tédio nos intervalos da 

emoção”: tudo na vida tem uma hora que é um saco mesmo, e trabalhar com 

arte não é diferente. 

Saí da FAU e fui pra Escola de Belas Artes, que ficava, na verdade, no mesmo 

prédio. Embora naquela época eu pintasse principalmente, quando fui pedir 

transferência, decidi pedir para gravura – mais uma vez sem saber realmente ao 

certo. Só que, dessa vez, parece que fiz a escolha certa. Se bem que, pra falar a 

verdade, muitas vezes eu questiono isso. 

Não me vejo com um compromisso com a gravura, e nem mesmo com a arte. 

Meu compromisso é como aquele da música: “serei, serei leal contigo, quando 

cansar dos teus beijos te digo. E tu também liberdade terás, para quando 

quiseres bater a porta e não olhar para trás...”. (Pra começar, nunca ganhei a 

vida como artista. Foi sempre com outras coisas. Hoje ganho uma bolsa para uma 

pesquisa de doutorado e sou professor, duas coisas que têm completado meu 

trabalho como artista. Dou aula na UFRJ, num contrato temporário como 

substituto e no Grupo Nós do Morro). Além disso, fazer gravura é uma coisa pra 

mim angustiante, algo que me tira dos eixos – fico pensando que se tivesse feito 

jornalismo ou medicina estaria mais bem sucedido... Mas, enfim, “é o veneno que 

eu escolhi pra morrer, sem sentir”. 

 

2 -   Qual seu estilo de arte?  
 

(Dirceu acho que esta pergunta seria melhor assim: “como você vê seu 

trabalho?” e, mesmo assim é uma pergunta complexa, mas vamos lá) 



2 (a) -    Como você vê seu trabalho?  
 

 Meu trabalho sempre teve uma relação com o espaço urbano, com a cidade 

– este lugar maravilhoso e insano que construímos coletivamente e no qual 

vivemos um por cima do outro. Quando estudava arquitetura aprendi a olhar e 

me espantar com a cidade, a me dar conta de que eu estava nela. Aos poucos 

esta relação foi se tornando uma relação visual, pictórica: via algo nas ruas, um 

hidrante, um cachorro, uma velha com seu vestido florido caminhando na chuva, 

um mendigo; em seguida, como um passo para trás, me via nesta rua; enfim, 

como um segundo recuo, me via vendo.  

 A cidade sempre esteve em meus trabalhos. Hoje, venho pesquisando e 

encontrando diversos artistas para os quais a cidade está dentro de seus 

trabalhos e seus trabalhos dentro da cidade – e isso tem sido uma experiência 

reveladora. Trabalhar na rua é um grande desafio para mim – eu era aquele cara 

das pecinhas todas iguais, lembra?, Aquele que ficava na sala de aula 

desenhando na hora do recreio... Por isso, mais uma vez, a importância que tem 

tido para mim buscar e conhecer pessoas que atuem no mesmo sentido, meus 

pares. 

 

(Dirceu, achei um pouco estranho as perguntas 3, 4, 5. Se você fizer questão, 

acho que poderia ser: “como você vê a arte hoje?”). 

 

3 - Como você vê a arte hoje? O que você acha do circuito-produção-mercado de arte nos dias 
de hoje? 

 

 

 Não tenho condições de responder essa pergunta. O que vejo é 

principalmente o que está a minha volta. O que vejo a minha volta, hoje, são 

pessoas que, vindas de outro campo sem ser o das artes plásticas, estão fazendo 

coisas ótimas e atuando em um meio que não é aquele do establishment, um 

meio alternativo mas que também não hesita em jogar com o sistema se for o 

caso. São designers, estilistas, grafiteiros, pichadores, artesãos, designers 



espontâneos, etc. que, por estranhos no ninho, não se sentem compromissados 

com uma série de questões e estão mandando ver.    

 

7 -  Soube que você participa de um grupo chamado cavalo preto. Fale-me sobre este grupo. 
 

Meu irmão, João Sánchez, Flávio Vasconcellos, Léo Pereira, Patrícia Mado, e 

eu formamos esse grupo, Cavalo Preto, em 2005, justamente quando saíamos 

do ateliê do curso de gravura. Essa configuração busca dar continuidade à 

atmosfera de produção coletiva que encontrávamos na Escola. Expusemos 

juntos, em 2004/2005, em Furnas e neste ano, junto com outros tantos artistas 

na mostra Gráficos Rio, no Museu Nacional de Belas Artes.  

 

 11 -   Em alguns dos seus trabalhos eu percebi que tem uma ligação sobre o Boxe. Você goste 
de Boxe? Fale-me sobre esses trabalhos? 

 

Não, não tenho nenhuma ligação com o boxe. Não sou um conhecedor de 

boxe, nunca lutei e não assisto nunca lutas de boxe. Talvez minha única ligação 

seja de ordem poética. Já desenhei algumas, mas foram poucos trabalhos e não 

muito significativos. Fiz recentemente um trabalho que é um soco de Box, 

certamente como um diálogo com a série do meu irmão, Boxer Amateur, feita 

durante sua mudança para Madri, onde vive desde 2007. Escrevi um texto sobre 

estes trabalhos, que mostram o Boxer, um lutador freelancer, que tem seus 

braços como meio de trabalho e carrega, gravados pelo corpo, caveiras, mickeys, 

canhões, rosas, sereias, caravelas: histórias de suas andanças. No final das 

contas, nós somos boxers amadores. 




