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RESUMO

A presente dissertação, desenvolvida no Mestrado em Artes Visuais da Escola de Belas Artes
da Universidade Federal da Bahia, na linha de Processos Criativos, intitulada Bicho-Homem,
o desenho como proposição poética na superfície urbana, aborda aspectos práticos e teóricos
relativos à utilização do desenho como ferramenta de comunicação visual. Analiso
intervenções artísticas onde é aplicado o conceito de site specific, para colar desenhos no
formato de lambe-lambe e adesivos em suportes da urbe, para construir uma abordagem
crítica sobre a semelhança física e comportamental do ser humano com o ser animal dentro do
ambiente urbano contemporâneo. Apresento antecedentes da miscigenação entre
homem/animal dentro da história da humanidade, estabelecendo relações de distanciamento e
aproximação. Localizo o estilo gráfico do desenho, baseando-me em referências artísticas do
gibi, da xilogravura e da arte urbana, utilizando fundamentos técnicos de Edith Derdyk e
Wucius Wong. Reflito sobre as questões conceituais dos atores sociais estereotipados do
espaço urbano e suas semelhanças físicas e de atitude com o mundo animal, empregando
pensamentos de Almandrade, Michel Maffesoli, Lucrécia Ferrara, Charles Darwin e Celso
Kelly.
Palavras-chave: Bicho-Homem. Desenho. Cidade. Arte urbana. Site Specific

SANTOS, Maurício Santil. Animal-Man, the drawing as poetic proposition in the urban
area. 2015. 153f. il. Thesis (Master) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2015. Orientador: Prof. Dr. Roaleno Ribeiro Amâncio Costa.

ABSTRACT

This thesis, developed in the Masters in Visual Arts from the School of Fine Arts of the
Federal University of Bahia, in the line of Creative Processes, entitled Animal-Man, the
drawing as poetic proposition in the urban area, covers practical and theoretical aspects
related to use of drawing as a visual communication tool. Analyze artistic interventions which
are applied the concept of site specific to paste drawings in format "lick-lick" and adhesives in
the media metropolis, to build a critical approach to the physical and behavioral similarity of
the human and animal being within the environment contemporary urban. Present history of
miscegenation between man / animal in the history of mankind by establishing distance and
approach relations. I find the design of the graphic style based on my artistic references of the
comic book, the woodcut and urban art using technical foundations of Edith Derdyk and
Wucius Wong. I reflect on the conceptual issues of stereotyped social actors of urban space
and its physical similarities and attitude to the animal world using thoughts Almandrade,
Michel Maffesoli, Lucrecia Ferrara, Charles Darwin and Celso Kelly.

Key-words: Animal – Man. Drawing. City. Street Art. Site Specific.
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1 INTRODUÇÃO

Este é o resultado da pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em Artes Visuais da
Universidade Federal da Bahia, na linha de Processos Criativos, cujo objeto de investigação,
foi a análise teórica e prática da utilização de desenhos, como proposição poética sobre os
muros e suportes urbanos da cidade de Salvador. Apresento abordagens relativas à construção
de uma poética visual própria, fazendo uso da primeira pessoa como expressão de linguagem,
descrevendo como em um diário, mostrando o processo de desenvolvimento da investigação,
que começa, conceitual e graficamente, desde a realização de trabalhos anteriores até a
investigação do mestrado, intitulado como: Bicho-Homem, o desenho como proposição
poética na superfície urbana.
É uma reflexão sobre os contrastes encontrados na sociedade contemporânea; ou seja,
uma crítica aos valores deteriorados de um individualismo, característico dos tempos atuais,
que vem estabelecendo novas formas de contato social e alterando a percepção de espaço e de
trocas sociais, reorganizando outros contatos afetivos e políticos nos espaços públicos das
grandes cidades.
A investigação expõe referências visuais e teóricas que o autor teve ao longo da sua
carreira artística e que o levaram à utilização do desenho, como veículo condutor de expressão
visual e interação com o público da rua. Ao longo dessa pesquisa, serão trazidos argumentos
pessoais e influências gráficas, para apresentar os desenhos do autor e artista na superfície da
cidade, por meio de duas técnicas de colagem, o lambe-lambe e os adesivos. Ao fixar na
cidade, busca-se localizar os lugares e suportes que possam dialogar e interagir com a obra,
relacionar com o contexto, suas referências simbólicas e construir a imagem em site specific.
As obras realizadas durante o mestrado resultam do interesse sobre o entorno vivido
pelo o autor, sobre as pessoas e suas relações com o ambiente urbano. Os procedimentos
metodológicos adotados para desenvolver esta pesquisa foram baseados em estudos
específicos em artes visuais, que abordam o desenho, seus desdobramentos e princípios
operacionais marcados pela observação direta da dinâmica da vida. Para construir os
desenhos, foi desenvolvido um estilo influenciado graficamente pelo traço da arte dos gibis,
da xilogravura e da arte urbana. Como temática, para a elaboração desses desenhos, foi
utilizado como referência criativa, termos falados nas ruas e que utilizam nomes de animais,
para designar características comportamentais de seres humanos, como por exemplo: burro,
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gata, leão, rato, vaca e outros, misturando corpos de animais, macho e fêmea, em corpos
humanos, masculinos e femininos. Para colar tais desenhos nas ruas, previamente foram
mapeados e selecionados espaços, capazes de estabelecer um diálogo direto com estes
personagens, para que cada desenho explorasse seu próprio significado e se comunicasse com
o fruidor.
A começar por esta Introdução que define o campo da pesquisa e a justificativa para
pela escolha do tema, segue-se o segundo capítulo intitulado Bicho Homem, embasamentos
poéticos em que são apresentados exemplares da miscigenação entre o homem e o animal ao
redor do mundo, dentro da história da arte e da humanidade, além dos pensamentos de autores
como Almandrade, Lucrécia Ferrara, Celso Kelly, Matt Rirdley e Michel Maffesoli, para
apoiar as reflexões teóricas construtivas da obra Bicho-Homem.
No terceiro capítulo intitulado O traço como ponto de vista são descritos o
funcionamento da gênese do processo criativo do autor, evocando indícios de trabalhos
passados na produção atual, demonstrando, através de fotografias e textos de obras pessoais
anteriores, o interesse pela utilização da técnica do desenho enquanto linguagem
contemporânea, e a observação do espaço circundante, como fonte de desenvolvimento do
elemento temático, com fundamentos referentes ao desenho elaborados por Edith Derdyk e
Wucius Wong.
No quarto capítulo Influências da linha de contorno são descritas as principais
influências visuais responsáveis pelo desenvolvimento gráfico do desenho do autor,
adquiridos após relação com as obras de desenhistas de gibi (Jim Davis, Laerte, William
Hanna e Joseph Barbera), xilógrafos de cordel (J. Borges e Samico) e artistas urbanos (Keith
Haring e Derlon Almeida).
No quinto capítulo intitulado Bicho-Homem, elementos práticos são explicados os
processos temáticos e técnicos de construção da obra Bicho-Homem, retratando as
experimentações no ateliê, as exposições em locais fechados e abertos e os desdobramentos
da obra em outros suportes.
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2 BICHO-HOMEM: EMBASAMENTOS POÉTICOS

Nesse capítulo traço breve histórico de povos e artistas ao redor do mundo que
realizaram a hibridização humana/animal em suas culturas e na criação artística. Como
parâmetro de organização cronológica utilizo os registros visuais encontrados em livros e
internet. Apresento esses registros por meio de fotografias, e através delas, elaboro neste
capitulo e ao longo da dissertação, reflexões pessoais pautadas em referências teóricas de
pensadores já citados, como Almandrade, Celso Kelly, Lucrécia Ferrara, Michel Maffesoli e
Matt Ridley. Estabeleço argumentações e parâmetros de aproximação sobre a relação humana
com o espaço que habita e a obra Bicho-Homem, o desenho como proposição poética na
superfície cidade.
Cada povo ao redor do mundo estabeleceu, a seu modo, um tipo específico de conexão
com o mundo animal, seja espiritual, física ou comportamental, adaptando-se aos mais
variados territórios e costumes, assumindo diferentes facetas e significados. A mistura entre
humanos e animais resultam em seres híbridos, presentes em mitos de diferentes culturas e
épocas. Desperta-me uma inquietante curiosidade por procurar saber mais informações sobre
suas origens e significados para poder compreende-los. Essa inquietude me fez passar a
pesquisar em livros e sites e conhecer histórias, que em muitas vezes, revelam curiosas formas
de relação do ser humano com o espaço em que vive.
Ao longo da história da humanidade, as culturas inventaram várias divindades que
representam diferentes atributos. Essas culturas que hibridizaram seres humanos e animais,
em geral, realizaram por estratégia religiosas e política e ao construir esses seres, passaram a
ter um recurso visual com potencial simbólico e dessa forma, passaram a utiliza-los como
ferramenta de signo comunicativo com o espaço e com quem o habite.
Os símbolos acima citados eram importantes para as sociedades primitivas, pois
ajudavam os indivíduos a viver de forma mais harmoniosa e a esforçar-se pela compreensão
divina; Mesmo na atualidade, construímos significados no mundo através de sinais e
símbolos.
Os seres da obra Bicho-Homem foram criados tendo como referência a vida dentro do
espaço urbano e suas questões de sobrevivência, enquanto nas culturas antigas, os seres
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imaginários metade homem/animal faziam parte de antigas tradições religiosas, diferentes dos
espaços e costumes contemporâneos.
Pensando nisso, procurando construir seres que refletissem sobre meu habitat e suas
questões comportamentais, criei personagens com vestimentas e expressões corporais e faciais
humanizadas dando início a obra Bicho-Homem.
Para as reflexões teóricas da obra Bicho-Homem, cito o pensamento de Matt Ridley
(2008), cientista Ph. D. em Zoologia pela Universidade de Oxford, que relata em seu livro O
que nos faz humanos, a guerra entre os partidários da natureza e da criação, para explicar
como essa criatura paradoxal, o ser humano, pode ao mesmo tempo ser motivada pelo instinto
e pela cultura,

Para onde quer que se olhe, há similaridades entre nosso comportamento e o
dos animais que não podem ser simplesmente varridas para debaixo do
tapete cartesiano. Todavia, é claro, seria perverso afirmar que as pessoas não
são diferentes dos chimpanzés. A verdade é que somos diferentes. Somos
mais capazes de autoconsciência, de calcular e de alterar o ambiente
circundante do que qualquer outro animal. É óbvio, em certo sentido, que
isso nos distingue. Construímos cidades, viajamos ao espaço, adoramos
deuses e escrevemos poesia. (RIDLEY, 2008, p. 23)

2.1 EXEMPLOS DA MESCLA HOMEM/ANIMAL DENTRO DA HISTÓRIA DA
HUMANIDADE

A obra Bicho-Homem realiza uma junção entre o corpo humano e o animal para a
construção de uma figura imaginária. Essa junção que faço, a partir desta obra, não é
novidade na história da arte e da humanidade, havendo registros desses elementos em diversas
épocas e povos. Um exemplo desta miscigenação ocorrida no passado, é a tradição da Arte
Assíria, datada do segundo milênio a.C. sob o governo de Assurnasirpal (884-860 a.C) a
criação artística tomou impulso.
Este soberano ergueu em Nimrud um palácio gigantesco. Nos seus portões
encontraram-se pela primeira vez, animais com cabeça humana, que mais tarde, como touros
alados guardiães dos portais, adornavam os ângulos dos muros em quase toda a Assíria. Nesta
época, os deuses bem como os soberanos, e outros dignitários são sempre mostrados com
grandes barbas e longos cabelos. No corpo desses seres guardiões dos portões, originaram-se
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os cinco pés que contribuíram ainda mais para aumentar a força dessas criaturas que além da
cabeça de homem pensador, tinham asas da águia, o dorso do touro e, também, garras de leão.

Figura 1 - Escultura, Mitologia Assíria, (884-860 a.C).

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_headed_winged_bull_profile.jpg

Pode-se entender com o exemplo desta obra, o interesse por parte dos governantes
assírios em demonstrarem todo seu poder e força aos que fossem conhecer seus domínios.
Essa tradição de colocar seres poderosos diante da residência de pessoas de destaque na
sociedade, perpetua-se até hoje e podem ser observados nos leões decorativos dos palácios e
mansões. Realizando um comparativo com a obra Bicho-Homem, cito a diferença no que diz
respeito à técnica.
Naquele tempo o desenvolvimento do domínio da técnica da escultura ia ganhando
apuro na utilização dos volumes e expressividade em sua tridimensionalidade. Em relação a
obra Bicho-Homem, a escultura Assíria, visualizo em minha obra uma maior liberdade em
relação ao movimento da imagem, frente a solidez da escultura, natural para a época. A
semelhança entre as obras está em unificar seres de raças diferentes e o interesse de atrair pelo
inusitado da mistura homem/animal; busca despertar a atenção e respeito daqueles que
observam e passaram a interagir. Como comentou Ridley (2008), somos capazes de utilizar
nossa autoconsciência e adorar deuses.
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Assim como aconteceu na Assíria, aconteceu no Egito com a representação dos
hieróglifos egípcios que desde a primeira vez que os vi, o que mais me intrigou, foi o
significado daquelas imagens símbolos, sinais e corpos humanos com cabeças animais. Esses
corpos humanizados e animalescos se representavam deuses que eram muito respeitados e
venerados. Os hieróglifos serviam para informar e consequentemente educar.
O estilo bidimensional da arte egípcia simplificava as formas e as tornavam de certo
modo, mais compreensíveis, para uma leitura visual clara e direta. Admiro a simplificação das
formas da arte e cultura egípcia e o uso do imaginário para a construção de personagens
híbridos, assim como na obra Bicho-Homem.
A economia da linha e a simplificação da forma, presentes na Arte egípcia, são
relevantes para referência estética que inspirou a obra Bicho-Homem. Dentre os muitos deuses
egípcios, com corpo metade humano e metade animal, destaco Anúbis, (Figura 2) deus com
cabeça de chacal que vigiava o embalsamar dos mortos.
O simbolismo da morte pode derivar do fato de chacais rondarem cemitérios,
principalmente à noite. Anúbis é sempre retratado negro, apesar de os chacais não o serem,
porque simboliza a morte e a cor da carne mumificada. Na obra Bicho-Homem também,
construí um personagem com a cabeça de um cachorro em um corpo humano e no corpo do
animal, a cabeça humana.
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Figura 2 - Anúbis, mitologia egípcia, pintura, sem data.

Fonte: http://www.suapesquisa.com/egito/anubis.htm
Figura 3 - Anúbis, mitologia egípcia, pintura, sem data.

Fonte: http://magiaegipto.blogspot.com.br/2011/06/blog-post_3145.html

A cultura egípcia é rica de cultos a deuses com o corpo metade humano e metade
animal. Sekhmet (Figura 4) é deusa da guerra e do terror, mas também da proteção e da cura.
Sua cabeça de leão simboliza a ferocidade. A obra Bicho-Homem também apresenta
personagens que misturam o corpo animal ao corpo humano. Tratarei mais detalhadamente no
capítulo 5 Bicho-Homem: elementos práticos, traçando comparativos com Sekhmet. Reflito
ainda, sobre as imagens e sua significação no tempo e espaço em que é aplicada.
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Figura 4 - Sekhmet, mitologia egípcia, escultura, sem data.

Fonte: http://www.ancient-origins.net/news-archaeology/sekhmet-warrior-goddess-statues-found-egypt-00217

A mitologia indiana também representa seres híbridos em que parte é humano e parte é
animal. Para fazer um paralelo entre a mitologia indiana e a obra Bicho-Homem, no que diz
respeito à semelhança relativa ao hibridismo entre ser humano e ser animal e o uso da imagem
do animal e seus elementos potenciais como símbolos de linguagem e comunicação, cito o
exemplo de Ganesha, (Figura 5), deus da sabedoria, do conhecimento, da felicidade e da
alegria.
A história sobre o surgimento de Ganesha, conta que Parvati, mulher de Shiva, ficou
grávida e não sabia. Shiva partiu em viagem por conquistas territoriais e passou anos fora do
palácio. Quando voltou, foi logo aos aposentos da esposa, que tinha pedido ao filho, para
proteger sua porta, enquanto tomava banho. Como não sabia de sua existência, ambos não se
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reconheceram, partiu para a luta, que só acabou com a morte do filho, que foi decapitado pelo
pai. Parvati ao ver a cena horrível do filho morto, entrou em desespero e falou a Shiva que
aquele era seu filho. Shiva entrou em choque ao saber.
Vários deuses e divindades foram falar com ele para que pedisse ao deus da criação,
Vishnu, seu grande amigo, para que restituísse a vida do seu filho. Chegando onde Vishnu se
encontrava, Shiva expôs-lhe a situação e fez o pedido, para que desse vida a seu filho, ainda
que com outra forma. Ao que Vishnu lhe respondeu, que fosse à floresta mais próxima e que
cortasse a cabeça do primeiro animal jovem que encontrasse, e depois colocasse tal cabeça no
lugar daquela do filho, o qual imediatamente retornaria à vida. Assim foi feito e assim
aconteceu.
Em Ganesha, toda sua estrutura corporal serve de reflexão, começando pela cabeça de
um elefante, que representa a capacidade de se assimilar e analisar o conhecimento; suas
orelhas grandes representam o atributo de saber ver com discernimento e serenidade; a tromba
representa o discernimento entre o grosseiro e o sutil; a presa quebrada, o conhecimento da
imperfeição e o fato de já haver superado a dualidade ou a luta dos opostos; a barriga grande
representa o conhecimento do universo e de todos os seus obstáculos, daí ser Ganesha o que
remove qualquer obstáculo.
Além de apresentar um híbrido, metade humana e metade animal, cuja estrutura física
tem muitos elementos simbólicos. Um dos pés levantado e o outro no chão significam a
necessária evolução material e espiritual, mas sem perder a humanidade, o amor e a
humildade, O rato, que às vezes aparece a seus pés, significa o ego humano, com sua
voracidade e descontrole, e a capacidade de dominar os desejos interiores e atingir a
libertação ou iluminação.
Os quatro braços com as quatro mãos: Numa delas carrega um laço, que representa o
amor, por meio do qual Ganesha conduz a mente e o coração de seus devotos com à sabedoria
dela. Na outra, carrega um machado, que representa a possibilidade de se cortar todos os
obstáculos do caminho de seus devotos.
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Figura 5 - Ganesha, mitologia indiana, pintura, sem data.

Fonte: http://www.universoyoga.net/mitologia-indiana-ganesha/

Na Índia sempre predominou uma filosofia panteísta cuja percepção cósmica admite
que tudo no universo é a expressão cristalina e manifestação de uma única Divina Origem
Criadora, absoluta e inimaginável, denominada Neti, Neti. Foi dentro desta concepção que,
com o passa passar do tempo, lentamente, foi surgindo o vasto panteão de deusas, deuses e
divindades da Índia, da mesma forma que os raios nascem do sol no sistema solar. Tal
panteão é vasto e complexo, e abriga todos os tipos, categorias e hierarquias possíveis e
imagináveis de divindades.
Dentro da cultura grecorromana, cito o exemplo de Pã, (Figura 6), deus dos pastores e
caçadores; os chifres, cascos e cauda de Pã são um sinal da sua natureza sexual. Por vezes,
retratado a tocar música encantatória, também pode inspirar um temor incontrolável, de onde
deriva o termo “pânico”.
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Figura 6 - Pã, mitologia grega, gravura, sem data.

Fonte: http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article2581

Dentro da cultura grecorromana, cito o exemplo de mutação entre homem e animal de
Eros (Figura 7), deus do amor, Eros transporta um arco e flechas com as quais perfura as suas
vítimas. Suas setas douradas significam amor verdadeiro e a plúmbea significa paixão. Por
vezes, é retratado vendado, como símbolo da cegueira do amor. Este elemento da mitologia
grecorromana é utilizado até hoje e sua figura está sempre presente no período do dia dos
namorados. Eros tem o corpo humano e asas de águia que o possibilitam voar ao seu
comando.
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Figura 7 - Eros, mitologia grega, escultura, sem data.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eros_tensant_l'arc,_exposici%C3%B3_La_Bellesa_del_Cos.JPG

Ainda continuando nas referências das mitologias grecorromanas cito Medusa, (Figura
8) usada para afastar o mal. Esta mulher-monstro, com serpentes venenosas no cabelo, é
associada ao oceano, ao submundo e a Atena, na sua vertente destrutiva e solar. Obras como
esta comprovam os antecedentes da história da relação homem e animal.
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Figura 8 - Medusa, mitologia grega, escultura, sem data.

Fonte: http://www.brasilescola.com/mitologia/mitologia-romana.htm

Ainda na Mitologia Grega, trato agora da lenda do Minotauro (Figura 9) (touro de
Minos), figura mitológica, criada na Grécia Antiga, com cabeça e cauda de touro em um
corpo humano masculino; este personagem povoou o imaginário dos gregos. De acordo com o
mito, a criatura habitava um labirinto na Ilha de Creta, que era governada pelo rei Minos;
nasceu em função de um desrespeito de seu pai ao deus dos mares, Poseidon.
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O rei Minos, havia pedido ao deus para que ele se tornasse o rei. Poseidon aceita o
pedido, porém, pede que Minos sacrificaque, um touro branco, que sairia do mar em sua
homenagem. Ao receber o animal, o rei ficou impressionado com sua beleza, e resolveu
sacrificar outro touro em seu lugar, esperando que Poseidon não percebesse. Irado com a
atitude do rei, Poseidon resolve castigar o mortal. Faz com que a esposa de Minos, Pasífae,
fique grávida do animal. Nasceu desta união o Minotauro. Era uma maneira de os gregos
ensinarem o que poderia acontecer àqueles que desrespeitassem ou tentassem enganar os
deuses. Da mesma forma que acontece nas mitologias grega e indiana, mais uma vez é
possível notar a relação humano e animal no entendimento do ser humano pelo seu entorno,
como também busco com a obra Bicho-Homem, ao utilizar os seres metade homem e metade
animal, que construo, como fonte de reflexão, apresentando seres imaginários, derivados de
observações cotidianas no espaço urbano, repleto de mensagens subliminares, que devem ser
observados e decifrados para serem compreendidos.

Figura 9 - Minotauro, mitologia grega, gravura, sem data.

Fonte: http://victorf331c.blogspot.com.br/

Exemplos da mistura entre homens e animais podem ser vistos também em culturas
orientais como no Japão com seu ser mitológico chamado Tengu, (Figura 10) um homem com
garras nos pés, asas e cabeça de ave. É uma figura mitológica japonesa de origem xintoísta
com antipatia pela adoração budista. Este ser sobrenatural é associado as artes marciais.
Inflige castigos a hipocrisia e a arrogância.
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O distanciamento da obra Bicho-Homem com o exemplo mitológico da cultura
japonesa está presente, a princípio, pela diferença cultural entre oriente e ocidente através dos
conceitos místicos, porém, a aproximação com minha obra está presente, quando é utilizada a
imagem como uma ferramenta de linguagem, para tratar de reflexões sobre o comportamento
humano e sua relação com o ambiente em que vive.
Figura 10 - Tengu, mitologia japonesa, escultura, sem data.

Fonte: http://blogdasachikoseishindo.blogspot.com.br/2011/03/tengu.html

Na Idade Média, o interesse pelos animais pode ser observado em paisagens e cenas
religiosas das construções fantásticas e paisagens infernais de Hieronymus Bosch (1450 –
1516), quando expressa sua visão mística da vida e desenvolve pinturas onde misturava os
dois mundos (humano e animal).
Tomo como influência gráfica e conceitual na obra de Bosch, (Figuras 11-14), o fato
de ele poder estabelecer esta mistura homem/animal de maneira particular, e ainda fazer de
sua obra um veículo de comunicação de uma mensagem especifica, mesmo que neste caso,
usada para benefícios religiosos. Tais fatores procuro trazer para a obra Bicho-Homem; a

29

mescla humano/ animal para a construção de seres incomuns que, intrinsicamente, expõem
símbolos a serem decifrados e questionados.
Fazendo uso das pinturas de Bosch que mesclavam seres humanos e animais,
completamente impensáveis e surpreendentes para aquela época, a religião católica se valia
desse imaginário poético, para apresentar, por meio de imagens, seus ensinamentos. Como
naquele período as pessoas não sabiam ler, os personagens híbridos de Bosch eram
interpretados por seus observadores da forma como eram apresentados. Esses personagens
eram representações realistas de homens e mulheres, que por vezes, tinham um corpo com
partes animais ou de seres imaginários. Esta produção de Bosch ia de acordo com os
interesses da religião católica; para ilustrar o paraíso usava seres encantados em campos
coloridos e festivos com a natureza repleta de uma beleza exuberante e graciosa; para os que
iam contra a religião, seres maquiavélicos se espremiam em campos de trevas do purgatório,
mostrado pela dor e ferida de um terreno putrefato em ebulição; ao verem tais figurações dos
possíveis caminhos que a vida católica tinha a lhes oferecer, o cidadão iria confessar-se,
refletindo sobre aquelas imagens tão representativas e enigmáticas, construídas por Bosch.
Assim refletiam suas vidas antes de as deporem ao padre no confessionário.
Deste modo, a Igreja conseguia obter a verdade de cada um e mantê-los sob vigilância
pessoal e financeira, através de doações que seriam influenciadas pelas imagens, tirando-lhes
seus lucros. De Bosch e sua obra absorvo a influência da mensagem subliminar de seus
personagens e o apuro estético para a compreensão direta da obra. Outro fator que me
interessou na obra de Bosch foi o traço simples e preciso, que demonstrava como era possível
obter um resultado final satisfatório, explorando ao máximo, sua habilidade e seus recursos,
afinal sua pintura tinha o potencial de atingir diretamente as pessoas que as viam; sua
informação era absorvida de primeira, sem maiores rodeios ou ornamentações.
Apresento abaixo imagens de personagens presentes em sua obra, que normalmente
era encomendada pela Igreja Católica, para ser colocada propositalmente no saguão de
entrada da Igreja, onde ficavam sentados os fiéis, esperando sua vez para se confessarem.
Como não sabiam ler, a obra e os personagens de Bosch serviam para os seres humanos
poderem refletir sobre suas ações e seus comportamentos, enquanto chegava sua hora de ser
ouvido pelo padre. Desse modo, com medo de se transformarem em seres expulsos do paraíso
e todos os seus privilégios, expunham seus pensamentos e interesses, facilitando o domínio da
Igreja sobre suas rendas e suas condutas.
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Figura 11 - Hieronymus Bosch, pintura, sem data (1).

Fonte: http://www.sickchirpse.com/hieronymus-bosch/
Figura 12 - Hieronymus Bosch, pintura, sem data (2).

Fonte: http://em-mim-serenamente-2.blogspot.com.br/2011/12/o-jardim-das-delicias-terrenas-um.html
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Figura 13 - Hieronymus Bosch, pintura, sem data (3).

Fonte: http://www.posterlounge.co.uk/hell-pr195326.html
Figura 14 - Hieronymus Bosch, pintura, sem data (4).

Fonte: http://www.art-prints-on-demand.com/a/bosch-hieronymus/helldetailpaintingafterbo.html

32

A mistura entre humano e animal explorada por Bosch, continuou interessando outros
artistas, em Paris, França. Charles Le Brun, pintor, desenhista e árbitro da produção artística
na França, na segunda metade do século XVII, responsável pela criação de um classicismo
homogêneo e acadêmico, produziu desenhos a lápis, onde representava a semelhança entre ser
humano e o ser animal, principalmente através das expressões faciais. Os desenhos de Le
Brun. (Figuras 15-18) A obra Bicho-Homem aproxima-se dos desenhos de Le Brun em dois
aspectos, o técnico e o conceitual. Foi importante conhecer a obra de Le Brun, entender a
importância de sua pesquisa, para compreender que já existia, há a mais de trezentos anos, um
desenhista que, assim como faço hoje, elabora uma série que mostra a semelhança física, entre
ser humano e animal. E eu, faço parte da geração do século XXI, utilizando um estilo de
desenho derivado do meio acadêmico; Le Brun estabelece esta comparação, utilizando uma
maneira clássica de desenhar, representando sua época. Conheci a obra desse artista francês,
por casualidade, em pesquisa web e foi uma grata surpresa, que tornou a investigação da obra
Bicho-Homem ainda mais rica visualmente e historicamente.

Figura 15 - Charles Le Brun, Desenho sobre papel, 1685 (1).

Fonte: http://tendimag.com/tag/charles-le-brun/
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Figura 16 - Charles Le Brun, Desenho sobre papel, 1685 (2).

Fonte: http://tendimag.com/tag/charles-le-brun/
Figura 17 - Charles Le Brun, Desenho sobre papel, 1685 (3).

Fonte: http://tendimag.com/tag/charles-le-brun/
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Figura 18 - Charles Le Brun, Desenho sobre papel, 1685 (4).

Fonte: http://tendimag.com/tag/charles-le-brun/

Após Bosch e Le Brun, deparo-me com o artista, pintor e gravador espanhol Francisco
de Goya, que também apresenta, em sua obra, a hibridização entre seres humanos e outros
animais. Na série de gravuras intitulada Capricho (Figuras 19-20) de 1797, ilustra de forma
irônica e denuncia absurdos comportamentais, impostos pela religião e o regime autoritário,
através de personagens híbridos que simbolizam ações e atitudes da sociedade do século
XVIII.
A exemplo de Goya também faço uso do modo irônico para ilustrar os personagens
que simbolizam ações e atitudes do período. A diferença entre nossas obras está no suporte,
técnica e material empregados. Enquanto Goya imprime suas críticas através de máquinas de
impressão de gravura e as divulga por meio de jornais, eu faço os desenhos e os cubro com
tinta gráfica, manualmente, e os levo para serem vistos na rua, através da colagem em muros e
suportes urbanos, como postes, caixas de iluminação e placas de sinalização. De sua obra
procuro absorver, para meu trabalho, a carga questionadora sobre a sociedade, sem perder o
requinte estético e comprovando que a arte pode ir além do poder gráfico.
Conhecer mais a fundo essa série de Goya intitulada Caprichos, fez-me chegar à
conclusão de que assim como Goya, incomoda-me pessoalmente as desigualdades sociais
presentes dentro do entorno ao qual faço parte e esse incomodo é válvula motora, para
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elaborar uma posição pessoal a respeito, utilizando a arte como veículo de expressão. E
acredito, que assim como Goya, a melhor maneira de poder despertar uma reflexão é a forma
irônica, pois sendo elemento oprimido, poucas são as possibilidades de rebelar-se, sem ser
punido com as leis opressoras vigentes.
O nome Caprichos foi usado por Goya para descrever a série de oito gravuras satíricas
produzidas por ele, entre 1797 e 1799. Elas foram a primeira e decisiva declaração política de
Goya. Na Espanha, entretanto, a inquisição reprimiu a venda pública de Caprichos,
ordenando o recolhimento no prazo de 15 dias de todas as cópias à venda no formato em série
adotado. Goya escolheu o asno como símbolo da estupidez obstinada, para representar e
atacar e as classes mais ricas; com asnos montados nas costas de pessoas comuns, ele crítica a
aceitação cega dessas pessoas do fardo da repressão social.
Figura 19 - Goya, Caprichos, gravura, 1797 (1).

Fonte: http://www.publistorm.com/exposicao-os-caprichos-de-goya/
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Figura 20 - Goya, Caprichos, gravura, 1797 (2).

Fonte: http://www.publistorm.com/exposicao-os-caprichos-de-goya/

De Goya, artista do século XIX passo aos artistas do século XX, que produziram
diversos estilos e tendências, fazendo uso de animais com sentidos variados. Interessam-me
os artistas desse período, que desenvolveram trabalhos objetivando críticas sociais, o que era
muito comum na época em reproduções de imagens em suportes como jornais, panfletos e
cartazes.
Para poder ilustrar uma dessas imagens do início do século XX, que utilizava a união
entre ser humano e animal, lembro a produção do artista francês Georges Grosz (1893 - 1959)
que se valia especialmente em suas ilustrações, de animais, como recurso de sátira contra as
camadas dominantes, que eram representados com homens com cabeças de porcos, cujo título
da obra é Circé, 1927. (Figura 21)
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Figura 21 - Georges Grosz, Circé, pintura, 1927.

Fonte: http://imparolarte.tumblr.com/post/6652380721/george-grosz-circe-1927

Na obra de Georges Grosz a diferença com minha obra Bicho-Homem é a técnica
utilizada, que é a pintura e a variada palheta de cores empregadas na ilustração, sendo que em
minha obra a coloração preto e branco é priorizada, pelo interesse em gerar um contraste
proposital que beneficia a leitura e interpretação da obra.
Entretanto, a semelhança de minha obra com a de Grosz é o interesse em realizar
críticas irônicas sobre uma análise pessoal do comportamento humano dentro da sociedade da
qual faço parte. Na obra Circé o artista francês realiza uma pintura crítico-social onde um
porco beija uma moça do cabaré, em uma tentativa de comparar o animal aos mercenários de
sua época.
Importante referência das Vanguardas Artísticas do início do século XX, Pablo
Picasso (1881 /1973) desenvolve no final da década de 1950, a série Tauromaquia: traz a
imagem do touro para sua obra, dialogando semanticamente com a mitologia grega do
Minotauro. Uma representação desta identificação de Picasso com o ser da mitologia grega,
pode ser observada na imagem fotográfica (Figuras 22-23), onde os animais por vezes
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associam-se à morte e ao erotismo. A série tauromaquia foi realizada em diversos suportes,
gravuras, desenhos, pinturas, esculturas e cerâmicas.
Com a cultura da tourada muito forte na Espanha, terra natal de Picasso, o casamento
entre essa releitura da mitologia grega com a personalidade do artista espanhol, foi perfeita e
talvez por isso, rendeu tantos frutos.
A exemplo de Picasso, assim como eu, ele busca em sua obra, apresentar uma
perspectiva particular sobre o espaço que o circunda. Já a diferença está no estilo artístico;
enquanto procuro fazer uma arte que é caracterizada pela simplicidade e limpeza do traço
dentro do suporte que uso, a obra de Picasso é repleta de linhas e texturas, compondo uma
imagem carregada de volumes, sombreamentos e rigorosidade, para representar toda a força
do Minotauro.
É possível que o artista espanhol Picasso se veja na pele do Minotauro, principalmente
no que diz respeito à sua relação de conquista e domínio sobre as mulheres, uma vez que foi
casado tantas vezes. Essa possibilidade de aproximação entre o homem (Pablo Picasso) e o
animal (Touro) pode ser encontrada tanto na personalidade forte do artista quanto no desenho
e na gravura apresentadas abaixo.
Assim como Picasso desenvolvi um personagem que também representa o touro; neste
caso, com o significado contemporâneo que é dado à pessoa que sofreu um caso de
infidelidade e, na cultura popular brasileira, é dito que a pessoa recebeu chifres assim como o
touro.
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Figura 22 - Picasso, Tauromaquia, desenho, 1958.

Fonte: https://www.pinterest.com/clowery316/picasso/
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Figura 23 - Picasso, Tauromaquia, gravura, 1958.

Fonte: http://picassocomplutense.blogspot.com.br/2013/05/la-tauromaquia.html

Outro artista que realiza uma aproximação entre a relação homem e animal é Max
Ernest (1891-1976) que construiu com a técnica da colagem, imagens que misturavam corpos
humanos e animais, recortando fotografias antigas em preto e branco e retratando-as em
situações com fundamentos surreais. Em seu tempo, produziu uma arte que buscava sair do
modo tradicional de produção de arte, e explorava o seu imaginário através das apropriações
de ideias surgidas durante o sonho.
A expansão das formas de compreender a vida da qual fazia parte, compreendia um
fator importante no conceito do surrealista. A apresentação desta obra e do artista tem como
objetivo contextualizar historicamente e tematicamente essa mistura humana e animal,
demonstrando como vem sendo explorada ao longo do tempo, através de diferentes técnicas
artísticas.

41

O surrealismo vai trabalhar o tema com base na releitura da tradição medieval. O tema
das metamorfoses, tópico caro à pauta medieval, é retomado por Max no Romance-colagem
(Figuras 24-26) Uma semana de bondade ou os sete elementos capitais, repleto de híbridos
humanos/ animais. A obra de Max Ernst denominada dadaísta até 1923; passa a ser
denominada de surrealista a partir de 1924, quando do surgimento do Surrealismo.
Figura 24 - Max Ernest, colagem, 1921.

Fonte: http://aimagemcomunica.blogspot.com.br/2011/02/movimentos-artisticos-dada.html
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Figura 25 - Max Ernest, colagem, 1934 (1).

Fonte: http://jenniferlinton.com/tag/max-ernst/

Figura 26 - Max Ernest, colagem, 1934 (2).

Fonte: http://www.wikiart.org/en/max-ernst/illustration-to-a-week-of-kindness-1934-165
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De Salvador-Bahia, encontro também o artista plástico Juarez Paraíso (1934) com a
obra Oxumaré (Figura 27), realizada em 1981, utilizando a técnica do desenho, para logo
desdobrar-se em litogravura. A obra do artista baiano aproxima-se visualmente da mitologia
grega com a representação da Medusa pelas serpentes do cabelo, contudo, o significado é
referente às serpentes que são típicas do arquétipo de Oxumaré do candomblé, que tem o
corpo metade humano e metade serpente. Na obra de Juarez Paraíso a representação realista
do desenho, difere do meu estilo de desenho, que é mais voltado para o gibi, todavia é
possível realizar uma aproximação com a obra Bicho-Homem no que se refere à simbiose
entre humano e animal, tanto pelo corpo em sua mistura física quanto pela aglutinação de
forças em seu sentido conceitual no campo temático.
Figura 27 - Juarez Paraiso, Oxumaré, litogravura, 1981.

Fonte: http://mambahia.com/acervo/oxumare-juarez-paraiso/

Outro artista visual baiano em quem encontro proximidades gráficas e poéticas com a
obra Bicho-Homem é Elias Santos (Figura 28), pois realiza desenhos que primam pela

44

utilização exclusiva da linha preta sobre o suporte branco, assim como faço em minha obra,
abordando questões ligadas ao corpo e às possíveis sexualidades que esse corpo pode
experimentar, para fixar uma identidade a esse corpo. Seu desenho se aproxima da obra
Bicho-Homem tanto pela utilização do desenho como técnica e o papel como suporte, além da
construção de seus personagens, que apresentam seres híbridos. Nesses dois artistas baianos é
possível estabelecer uma proximidade com a obra Bicho-Homem, pelo fato de utilizar o
desenho como referência para a construção de seres híbridos. A diferença está em como são
construídas essas miscigenações na obra de cada artista, o que acaba por revelar um pouco da
personalidade de cada um. Assim como na obra de Juarez Paraíso, na obra de Elias Santos,
seus seres representados têm influência espiritual da tradição do candomblé.
Figura 28 - Elias Santos, desenho, 2007.

Fonte: http://eliassantosportfolio.blogspot.com.br/p/desenhos.html

Existe ainda a produção do artista visual contemporâneo italiano de Genova,
Alessandro Gallo, que realiza esculturas que misturam corpos humanos e animais e também
despertam questionamentos sobre a sociedade da qual ele faz parte. Sua obra apresenta como
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seres humanos dividem o mesmo espaço urbano, mesmo sendo notadamente de espécies
diferentes. A aproximação com a obra Bicho-Homem se dá pela mistura entre o corpo humano
e animal, construída a partir da observação do cotidiano e todos os personagens que podem
ser encontrados em seu entorno. A diferença com a obra de Gallo, se dá pelo fato de o artista
realizar esculturas e construir cenários para apresentar seus personagens, enquanto em meu
trabalho realizo desenhos bidimensionais colados sobre a superfície da cidade. Em ambas
obras, a representação do corpo do ser humano e sua semelhança com as espécies animais, em
situações comportamentais em suas experiências cotidianas é traduzida sobre a forma de arte
no desenho e na escultura. (Figuras 29-31) Nesse contexto, Wong (1979, p. 34) afirma que
“[...] quando uma forma tem sido derivada da natureza, ou do mundo feito pelo ser humano, é
representativa. A representação pode ser realista, estilizada ou semiabstrata.”

Figura 29 - Alessandro Gallo, Escultura, 2007 (1).

Fonte: http://www.ideafixa.com/esculturas-de-alessandro-gallo/
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Figura 30 - Alessandro Gallo, Escultura, 2007 (2)

Fonte: http://www.ideafixa.com/esculturas-de-alessandro-gallo/
Figura 31 - Alessandro Gallo, Escultura, 2007 (3).

Fonte: http://www.ideafixa.com/esculturas-de-alessandro-gallo/

47

Com um trabalho iniciado nos anos oitenta, o grupo norte-americano Guerrilla Girls se
utiliza de máscaras de macacos, para realizar performances, expondo suas denúncias e
questionamentos, principalmente relacionados a temas como a desvalorização da mulher na
sociedade atual. Esse coletivo se encontra em atividades até os dias atuais. (Figuras 32-33)
Figura 32 - Guerrilla Girls, performance, 1985 (1).

.
Fonte: http://www.guerrillagirls.com/
Figura 33 - Guerrilla Girls, performance, 1985 (2).

Fonte: http://www.guerrillagirls.com/
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2.2 REFLEXÕES CONCEITUAIS

Analisando os habitantes de uma cidade, podemos saber mais sobre a cultura local e as
questões sociais do lugar. Ao reparar nos costumes das pessoas na rua, passamos a entender o
funcionamento social de determinado espaço, como se comportam as pessoas nas cidades,
demonstram como são em seu dia-a-dia, quais são suas ambições profissionais e de vida. A
depender do modo como fazem para conseguir seus objetivos nessa trajetória, vão-se
metamorfoseando e adquirindo posturas capazes de aproximar-se dos instintos animais em sua
busca pela sobrevivência.
O ser contemporâneo vive adaptando-se a situações estressantes dentro de casa, no
trabalho e na rua; com isso, por vezes transforma-se e comete ações que, normalmente, não
faria. Para refletir sobre essa situação humana dentro do espaço urbano, utilizo o pensamento
de teóricos como Almandrade, Michel Maffesoli, Matt Ridley, Lucrécia Ferrara, Celso Kelly
como apoio aos argumentos defendidos. Reflito como cada qual a seu modo, estabeleceu uma
maneira de compreender a ação humana em suas complexidades e busco fontes, faço uso
destes teóricos para embasar, teoricamente, o campo temático desta investigação, com o
objetivo de possibilitar um melhor entendimento da obra Bicho-Homem, como proposta de
arte urbana e sua contextualização nos espaços da cidade.
A dinâmica do desenvolvimento das cidades e a arte urbana apontam para novos
olhares e outras formas de convivência. Toda e qualquer possibilidade de aproveitamento de
espaços pode ser objeto de expressão do artista. Adesivos e lambe-lambes oferecem surpresas,
caminhos, perspectivas e mundos particulares dentro da cidade, resignificando o espaço
urbano. As imagens oferecidas propõem aproximações com o imaginário dos fruidores e
oferecem narrativas, que estimulam a reflexão poética.
A obra Bicho-Homem opera no sentido de estabelecer um novo significado na junção
entre o corpo humano e o corpo animal, levando este híbrido, para ser exposto na rua, com
dimensão e traçado adequados à sua visualização dentro de um espaço aberto e dinâmico
como é a rua. A arte urbana contemporânea busca, em alguns casos, trazer poesia e reflexão, a
metrópoles cada vez mais sujas e poluídas visualmente, com ruídos nos percursos,
questionando a existência humana, a qualidade de vida, através da poética, modificando o
significado e a função dos suportes urbanos. Neste contexto, as cidades vem assimilando um
estilo de vida em que a relação tempo/espaço encurta as distâncias e pressiona a maneira de
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viver. Para Maffesoli (2007, p. 86) “O inconsciente coletivo seria uma espécie de cérebro
reptiliano que readquirisse regularmente força e vigor, com isto lembrando o húmus de que
está impregnado o nosso animal humano.”
Nos grandes centros urbanos os muros utilizados com a função de delimitar os espaços
ou demarcar territórios, também se constituem como barreiras para a circulação de pessoas
nos espaços da cidade, além de bloquear o olhar dos transeuntes. Por outro lado, os muros são
utilizados como painéis para os mais diferentes tipos de interferências, entre elas, ações de
artistas de rua, que transformam as paredes em locais de trocas simbólicas na urbe.
A composição do desenho e o gesto do traço são importantes para estabelecerem um
contraste ideal entre linha e fundo e despertar a curiosidade do fruidor. A arte visual é capaz
de transmitir os mais variados sentimentos. Sua construção é planejada e direcionada para
expressar o que se pretende interpretar, tanto pelo artista quanto pelo público. Com isso, toda
opinião pode ser compartilhada e discutida coletivamente. Em uma sociedade construída em
tempo apressado, a contemplação torna-se rara. A mensagem deve ser clara e rápida, para
atingir o objetivo Ao ocupar muros e suportes da cidade, e coloco a obra Bicho-Homem como
ferramenta e veículo possibilitador desse intercâmbio com o espaço urbano, e produzir
imagens em desenhos com uma linguagem específica, derivada dos meios de comunicação de
massa, busco atrair o olhar apressado dos transeuntes e o desenvolvimento teórico e prático
dessa investigação, vai revelando isso até sua conclusão.
Dentro do espaço urbano é possível ver e ouvir histórias inspiradoras. É comum, na
cultura brasileira, as pessoas associarem nomes de espécies animais para qualificar pessoas.
Utilizam como referências características físicas ou comportamentais da mesma, por exemplo,
uma pessoa gorda é chamada de Baleia. Alguém pode ser chamado de Burro, quando é
associado a falta de inteligência e lentidão de decisões e ações; quando a pessoa está bonita,
ela é uma gata ou gato, se homem. Quando tem muito poder é um leão. Foi refletindo sobre
esses termos e utilizando o imaginário, que surgiram as ideias para criar os personagens da
obra Bicho-Homem.
Para refletir sobre as relações humanas e sua diversidade na cidade contemporânea,
seus agrupamentos e relações de organizações, para reforçar a área temática da obra BichoHomem tenho como suporte o sociólogo francês Michel Maffesoli (2007) e seu livro O ritmo
da vida que reflete sobre a formação de tribos dentro do espaço urbano; desse modo, aponto
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para uma possível semelhança entre instintos animais e certas ações humanas, para assim
questionar sobre as aproximações e distanciamentos presentes em ambos os seres.

Essa experiência das “idades da vida”, tal como se reflete nas diferentes
mitologias, pode ser encontrada nas sarabandas pós-modernas, essas
histerias coletivas de todos os tipos (musicais, esportivas, de consumo) que
são verdadeiras anamneses desse jovem e antigo homo demens adormecido
em cada um de nós. Homem selvagem, animal humano, figuras dionisíacas
ilustradas na incandescência das excitações cada vez mais cotidianas.
(MAFFESOLI, 2007, p. 210)

Na obra de Maffesoli, no que se refere ao comportamento humano dentro do espaço
urbano, destaco sua análise sobre a semelhança de interesses das pessoas, como um dos
fatores principais de agrupamentos sociais. Assim pontuo que, dentro de um espaço coletivo
compartilhado, existem subdivisões comportamentais, onde, proximidades por identificação,
fazem surgir os atores sociais.
Utilizo o pensamento de Maffesoli para reforçar a ideia de que a cada dia, as pessoas
se parecem mais, buscando ser aceitas em um coletivo, e fazerem parte de um grupo social.
Transformam-se em seres com características de comportamento parecidas.
Encontro aproximação entre o conceito da obra Bicho-Homem e o pensamento de
Maffesoli no que diz respeito à percepção da semelhança dos elementos formais de
individualização do ser humano contemporâneo dentro do ambiente coletivo, que podem ser
encontrados poeticamente tanto nos personagens ilustrados, que são elaborados e aplicados no
espaço urbano quanto na teoria de tribos urbanas desenvolvida pelo sociólogo francês. Ambos
descrevem os atores sociais estereotipados, que assumem funções sociais e posturas
comportamentais dentro do espaço urbano, para conseguir obter seus objetivos e sair, por fim,
muito bem-sucedidos. Para Maffesoli (2007, p. 151) “[...] nos signos corporais (tatuagens,
piercing, máscaras diversas) que lembram que só valemos alguma coisa se manifestarmos
exteriormente vinculação a uma tribo e seus rituais de existência”.
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3 O TRAÇO COMO PONTO DE VISTA

Com o passar dos anos, após experimentar a criação de esculturas, gravuras e pinturas
durante o período de formação acadêmica, passei a gostar ainda mais do desenho. Comparada
com outras técnicas artísticas, o desenho tem o resultado imediato durante sua produção Seu
material é de baixo custo e sua execução pode ser dar em qualquer lugar.
Minha formação em desenho foi iniciada durante a infância, lendo e copiando os gibis,
cordéis e assistindo a desenhos animados. Aprendi a equilibrar a força do traço e sua
expressão dentro do espaço, buscando harmonia entre o contorno preto e a luminosidade do
suporte branco. Esses fatores influenciaram meu estilo gráfico, assim como a construção de
conteúdo cômico e irônico. Utilizo estas referências gráficas das mídias de massa, para
ilustrar as expressões corporais e faciais dos personagens da obra Bicho-Homem, assim como
em obras anteriores.
Aqui traço um histórico da presença do desenho em minha produção artística,
buscando retratar sua evolução gráfica e temática até a produção atual. Começo falando da
obra Espaço.Space de 2009, na qual utilizo a técnica do desenho, para estabelecer uma
relação com o espaço; neste caso, durante residência artística na Austrália. Na sequência, falo
da obra Luzoubrazuca de 2010, realizada durante residência artística em Portugal, onde
apresento um ponto de vista sobre a cultura local. Depois falo da obra Ânima (o) de 2010,
realizada na cidade de Salvador. É uma vídeo-animação, construída com desenhos, retratando
um ponto de vista sobre o quotidiano. No ano de 2011 produzi Verticaos, obra que utiliza o
desenho como técnica construtiva, para levantar o debate sobre o processo de verticalização
pelo qual passa a cidade de Salvador, onde resido. Em 2012, fiz a obra Pelos meus cálculos,
que foi a primeira experiência de levar arte para o espaço público. A partir de desenhos de
símbolos e sinais matemáticos, criava imagens, objetivando despertar reflexões sobre o
comportamento humano nas grandes cidades. As obras que selecionei para análise, trazem
como elemento comum o desenho, como principal ferramenta de expressão, realizado com
gesto de traços que definem singularidade e perceptível autoria.
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3.1 ESPAÇO.SPACE

A obra Espaço.Space é uma investigação artística com a qual construo desenhos em
estilo gibi, sem utilizar balões de comunicação para estabelecer os diálogos escritos,
priorizando a imagem figurativa, facilitando a comunicação com o público de outras culturas
e costumes. Destaco os aspectos socioculturais sob meu ponto de vista, diante do espaço e do
cotidiano, que observo e conheço.
Esta investigação começou entre abril e maio de 2009, na residência artística,
IMAGINE- Art Motion, localizada em Coomba, New South Wales, Austrália quando fui
contemplado através do edital de Apoio a Atividades Culturais organizado pela Fundação
Cultural do Estado da Bahia no mesmo ano.
O desenho inspirado no gibi e nas tirinhas de quadrinho mudo, que não utilizam balões
de comunicação e o entorno como fonte de inspiração temática, estão presentes na obra
Bicho-Homem que produzo atualmente. O costume de observar o espaço que frequento e fazer
dessa observação motivo para criar desenhos e, consequentemente, personagens, foi iniciado
com a obra Espaço.Space e com o passar do tempo foi-se desenvolvendo e veio a produzir o
que são hoje, os mais de 40 personagens da obra Bicho-Homem, e que me levará a criar
muitos outros, desdobrando-se em formatos e suportes, servindo de inspiração a novas ideias,
confrontando o olhar urbano por meio da comunicação e informação, associando a fruição à
prática artística.
Durante o período de um mês na residência artística, para elaboração do trabalho
prático, fiz uma pesquisa de campo e bibliográfica e coletei informações referentes à cultura
da região, onde se encontrava a residência artística, um lugar de exuberante beleza natural, em
uma região de lagos, próxima ao mar, com fauna e flora algumas vezes parecidas com as do
Brasil, outras vezes bastante diferentes e surpreendentes.
Foi com esse trabalho que iniciei o interesse por melhor entender o espaço como fonte
temática. Percebi que meu trabalho realiza-se essencialmente ao dialogar com o espaço e as
relações com seu entorno.
Durante a residência artística na Austrália em 2009, despertou minha atenção, a
situação da cultura aborígene no país, que após a invasão inglesa foi explorada e destroçada,
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reduzindo-a e afastando-a para locais distantes dos grandes centros, transformando grande
parte dos nativos da terra em alcoólatras.
Resolvi criar tirinhas de quadrinho mudo, ilustrando o antes e o depois da cultura
aborígene na Austrália. A obra Espaço.Space. (Figuras 34-36) É composta por 10 desenhos
realizados com caneta marcadora preta sobre papel A3 branco, e um mural, formado por 8
desenhos, realizados sobre papéis de cor preta e utilizando uma caneta marcadora de cor
branca, para obter o melhor contraste, explorando suportes e materiais próprios ao desenho.

Figura 34 - Santil, Espaço.Space, desenho, 2009 (1).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
Figura 35 - Santil, Espaço.Space, desenho, 2009 (2).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 36 - Santil, Espaço.Space, desenho, 2009 (54).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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3.2 LUZOUBRAZUCA

A investigação Espaço.Space iniciada na Austrália em 2009, teve continuidade no ano
de 2010, com outro edital contemplado, nessa ocasião se tratava do Fundo de Cultura do
Estado da Bahia, com o edital de Apoio a Residências Artísticas. Desta vez, em Portugal, na
residência artística, Fundação Obras, localizada em Evoramonte, Alentejo. Nesta ocasião, a
investigação Espaço.Space ganhou o título de Luzoubrazuca – Re-vista de Artista, buscando
mostrar, por meio de desenhos em formato de tirinhas e um livro de artista, reflexões sobre o
espaço da residência e as relações de convivência, destacando de forma irônica, as igualdades
e diferenças entre as culturas brasileira e portuguesa.
Para a elaboração desta obra foi necessária a visualização da cidade em suas ruas,
praças, bares, cafés, e conversas com pessoas e personagens da região. Com papel e lápis nas
mãos foram anotadas as curiosidades, semelhanças e diferenças entre a cultura do Brasil e a
cultura da localidade. Assim foram construídos os primeiros rascunhos. Depois de elaborados,
os esboços foram transferidos com uma caneta marcadora para papel – cartão, que tem melhor
durabilidade e resistência, para fixar nas paredes da galeria.
Os desenhos realizados durante o período de investigação, quando foram expostos,
levaram para o público local, um modo cômico e questionador, ao apresentar elementos
típicos da região, utilizando um traçado com influência das tirinhas de jornais, que
normalmente utilizam traços simples, pensados para comunicações rápidas. A obra
Luzoubrazuca teve a produção de 20 desenhos de 60 por 90 centímetros, com caneta
marcadora preta sobre papel paraná branco e, também, um livro – objeto, construído
utilizando o repertório visual da região como imagens de panfletos, revistas e mapas,
juntamente com colagens de ilustrações realizadas com caneta nanquim sobre papel branco.
Foram expostos na mostra Bahia - Alentejo, no Centro Cultural de Extremoz, vila ao sul de
Portugal. Para ilustrar a cultura local de forma cômica, mostrei desenhos ao estilo tirinhas de
gibi mudo, a apresentação de um trio de fado, formado por bandoleiro, cantora e violonista.
Devido à forte carga emocional expressada pela cantora através de lágrimas derramadas, é
necessário a utilização de guarda-chuvas por parte do público, sentado na primeira fileira de
cadeiras. (Figura 37)
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Figura 37 - Santil, Luzoubrazuca, desenho, 2010 (1).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

A residência artística Fundação Obras, onde fiquei em Portugal, localizava-se em uma
região rural. Em suas proximidades era comum a criação de porcos e ovelhas, que tinham seu
pelo tosado e transformado em casacos de luxo para a alta sociedade portuguesa. Essa
situação me fez refletir sobre a situação de exploração dos animais.
Construí um desenho no estilo gibi mudo, para ironizar tal costume da cultura
portuguesa. Ilustrei, em formato de tirinhas com medidas de 60x90cm, ovelhas pastando
tranquilamente. Em seguida, seu dono aparece com um olhar malvado, segurando uma tesoura
de tosa nas mãos, deixando-as assustadas. Na última imagem, apresento as madames
portuguesas, desfilando esnobes com seus casacos de lã de ovelha. Este desenho gerou
polêmica e discussões entre os visitantes da exposição, porém, sempre com muito bom
humor. (Figura 38)
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Figura 38 - Santil, Luzoubrazuca, desenho, 2010 (2).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Outro desenho da obra Luzoubrazuca retrata o costume da fabricação e consumo de
vinho na cultura portuguesa. Nos arredores da residência artística havia inúmeras plantações
de uvas e galpões para o preparo da bebida. Dessa forma, o vinho era bastante comum entre
os habitantes da região, sendo consumido com frequência. Busquei representar esta tradição
de modo cômico e questionador. (Figura 39)

Figura 39 - Santil, Luzoubrazuca, desenho, 2010 (3).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Também na obra Luzoubrazuca foi construído um livro-objeto (Figura 40-43) que foi
montado em um suporte para discos, encontrado em uma feira de antiguidades, na localidade
de Estremoz. Coletando materiais visuais como panfletos, mapas, revistas, fui juntando
elementos que seriam recortados, para fazer a composição da história, que iria construir no
livro-objeto. A partir do material recortado, selecionei o que me interessava e passei a
construir os cenários da história. Criei um personagem da minha pessoa, repetido em várias
expressões e situações com caneta nanquim sobre papel branco, que depois eram cortados e
colados sobre as imagens da cultura portuguesa e imagens de Salvador.
Figura 40 - Santil, Luzoubrazuca, livro-objeto, 2010 (1).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
Figura 41 - Santil, Luzoubrazuca, livro-objeto, 2010 (2).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 42 - Santil, Luzoubrazuca, livro-objeto, 2010 (3).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Figura 43 - Santil Luzoubrazuca, livro-objeto, 2010 (4).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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3.3 ÂNIMA (O)

Ânima (o) (Figuras 44-48) é um vídeoanimação com duração de nove minutos,
construído em animação digital, a partir de ilustrações feitas em nanquim sobre 120 folhas
formato A4. Esses desenhos foram escaneados e ganharam movimento ao serem
transportados para o programa de edição de vídeo Adobe Premier CS4. A obra nasceu da
vontade de representar a realidade do dia-a-dia em história de ficção, expondo questões
sociais, que constroem este cotidiano. Esta análise sobre meu entorno como temática, serviu
para a construção da obra de conclusão do curso de bacharelado em Artes Plásticas. Durante a
investigação de mestrado, percebi como essa temática é recorrente em meu trabalho artístico
geral, assim como a presença da mistura entre homem e animal da obra Bicho-Homem,
realizada em 2010.
Para participar da exposição coletiva intitulada Contato, que foi organizada na Galeria
Cañizares pela turma 2010.2 da disciplina Prática Profissional, ministrada pela professora
Maria Celeste Almeida, expus o vídeoanimação com a utilização de um pedestal, para servir
de base para a uma televisão tela plana de 50 polegadas e um dvd. Gravei o vídeo em formato
de loop assessorado pelo professor Taygoara Aguiar, que também me orientou na montagem,
nos efeitos visuais e na gravação de áudio. O programa de computação gráfica utilizado foi o
Adobe Premier. No mesmo ano, a vídeoanimação Ânima (o) participou do IV Encontro
Baiano de Animação- Animaí, realizado na Biblioteca Pública dos Barris.
Figura 44 - Santil, Ânima (o), trechos da vídeo-animação, 2010 (1).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 45 - Santil, Ânima (o), trechos da vídeo-animação, 2010(2).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Figura 46 - Santil, Ânima (o), trechos da vídeo-animação, 2010 (3).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Figura 47 - Santil, Ânima (o), trechos da vídeo-animação, 2010 (4).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 48 - Santil, Ânima (o), trechos da vídeo-animação, 2010 (5).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

3.4 VERTICAOS

A obra intitulada Verticaos (Figura 49) foi selecionada e participou do Salão de Artes
Visuais 2011, organizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. Trata-se de um
conjunto de ilustrações, inspiradas na linguagem gráfica dos quadrinhos, elaboradas sobre
quatro telas com formato de 30x30cm e pintadas com tinta acrílica preta. Para a realização
dos desenhos, foi utilizado um lápis branco. Tanto os materiais quanto as cores foram
pensadas, para dar ao desenho o aspecto de um quadro - negro escolar. Verticaos ilustra a
importância de investir-se em educação ambiental, considerando os problemas ecológicos
existentes em todos os continentes.
Dois artistas influenciaram a construção deste trabalho; Joseph Beuys (Figura 50),
artista alemão que, em suas propostas de arte, utiliza pretextos pedagógicos para suas ações
culturais sobre questões ecológicas.
O outro artista foi Hundertwasser (Figura 51), artista austríaco, que propõe, a partir da
reflexão ecológica, um método de questionamento das relações humanas e do mundo, através
da relação harmônica entre homem e natureza. A questão ecológica e os problemas trazidos
pelo sistema de globalização são a base objetiva e alargada para dar corpo ao pioneirismo de
Joseph Beuys. Este movimento de modificação da paisagem com árvores é uma intervenção
participada da sociedade civil. É a tradução dessa nova forma alternativa da arte e da política,
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inaugurada pelos projetos de Beuys. Em 1982, em Kassel, faz uma exposição como pretexto
para o desenvolvimento de uma ação. Após uma longa discussão sobre o homem e a árvore,
onde se abordam múltiplas aproximações, desde a mitologia à antropologia e ecologia, Beuys
e várias dezenas de pessoas plantam 7000 castanheiros. "Plantando árvores, as plantas,
plantam-se também em nós. Assim coexistimos, sendo um no outro". (BEUYS, 1982 apud
RODRIGUES, 2002) Este é o conceito que utilizo como referência, para a construção da obra
Verticaos.
Hunderwasser, artista defensor das causas ecológicas; sua própria produção reflete seu
pensamento voltado para o cuidado com o meio ambiente. Trabalhou como ativista ambiental
e, em sua arquitetura, tentou concretizar a busca por um mundo humano em harmonia com a
natureza.
Figura 49 - Santil, Verticaos, desenho sobre tela, 2011.

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 50 - Beuys, plantando castanheiras, 1982.

Fonte: http://www.novoscuradores.com.br/artigo-blog/joseph-beuys-esta-entre-nos
Figura 51 - Hundertwasser, construção com teto verde, 1985.

Fonte: https://www.blendspace.com/lessons/F7l7z59lLNSPXg/1-hundertwasser
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A obra Verticaos realizada em 2011, teve como influência, como já disse, trabalhos de
dois artistas que apontavam para questões ecológicas em suas propostas artísticas; Beuys e
Hundertwasser. Apesar das diferenças técnicas entre meu trabalho, o de Beuys e o de
Hundertwasser, existe uma identificação em utilizar a arte como veículo de comunicação e
reflexão sobre os cuidados com a natureza e como tem atuado o ser humano com seu habitat.
Durante a pesquisa, utilizei as imagens da obra Verticaos na experiência de projetar os
desenhos em um muro de rua. Esta ação envolveu implicações técnicas na manipulação do
equipamento e execução da projeção, que só funciona à noite e em muro de fundo claro. Com
esta intervenção artística, cheguei à conclusão de que também poderia utilizar meu desenho
em mídias digitais, porém, precisaria de equipamentos, para melhorar a qualidade de
visibilidade da imagem da projeção.
Para realizar a projeção, fotografei os desenhos que fiz, salvei-os em formato jpg em
um pen drive e o pluguei em um aparelho de DVD, que estava conectado a um projetor.
Como o projetor não tinha muitos lumens, a projeção foi em um muro próximo, porém, o
efeito obtido foi satisfatório. (Figuras 52-53)
Figura 52 - Santil, Verticaos, Projeção, 2011(1).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 53 - Santil, Verticaos, Projeção, 2011(2).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

3.5 PELOS MEUS CÁLCULOS

Nos grandes centros urbanos podemos observar as grandes vias de percurso e os
espaços de passagem, lugares onde a comunicação entre as pessoas é rápida ou inexistente por
conta de uma dinâmica, que atende à velocidade de produção e que não possibilita o convívio
comunitário; os diálogos são breves. No contexto desta dinâmica urbana a cidade é suporte
para a arte pública e suas variadas formas de ação e expressão, que buscam refletir sobre
valores contemporâneos e apresentam estes espaços em seu potencial poético.
Para Ferrara (1988, p. 30) “A cidade como espaço privilegiado do não verbal, é, antes
de tudo, um desafio informacional que estimula, de um lado, a percepção, a visão de códigos
e linguagens múltiplos, mas que pode ser cultural, e, de outro lado, ilegível.”
A obra Pelos meus cálculos nasceu a partir de desenhos, que realizei sobre papel,
utilizando canetas marcadoras coloridas. Esse papel foi preso em um suporte de papelão e
depois fixado com fita adesiva também colorida. A partir destes desenhos (Figura 54)1,
utilizei alguns como referência para construir moldes vazados, também conhecidos como
estêncil, para a realização de intervenção urbana com graffiti. A construção da temática foi
desenvolvida através da reflexão sobre o comportamento, concepções e percepções dos
1

Para ser afixado em um suporte vertical foi utilizada fita banana. Esses desenhos participaram da exposição
coletiva VISIO no Instituto Cultural Brasil Alemanha, Salvador-Bahia, no ano de 2012.
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indivíduos e normas sociais presentes nas ruas das cidades, em especial, a cidade de Salvador.
A obra utiliza sinais matemáticos e símbolos universais, para tratar de questões da sociedade
contemporânea.
Figura 54 - Santil, Pelos meus cálculos, desenho, 2012.

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Com o intuito de servir de elemento visual estimulador de uma reflexão sobre a
percepção do cotidiano, trato de questões do comportamento humano dentro da sociedade
contemporânea utilizando símbolos universais e códigos matemáticos.
Sobre essa questão Almandrade (2008, p. 36) afirma que

O espaço urbano é um suporte de visualidades estranhamente díspares, e a
intervenção da arte é um meio de gerar conhecimentos que alteram ou
enriquecem a percepção do cotidiano, além de marcar a paisagem urbana
com a referência do enigma que faz da cidade também um abrigo de imagens
poéticas.

A prática de arte urbana foi um processo de evolução até que eu superasse o medo de
atuar na rua. Foram dias de angústias até tomar coragem, juntar o material e realizar o
trabalho. A sensação de adrenalina, por vezes atrapalhava, por ter que realizar a obra às
pressas. Após concluir, a sensação de satisfação superou inteiramente a angústia que me
corroeu durante todo aquele tempo. Uma espécie de batizado. Daquela data em diante, minha
relação com o espaço urbano foi tornando-se cada vez mais natural e próxima.
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Na obra Pelos meus cálculos reflito sobre situações que observo, resultantes das ações
dos seres urbanos contemporâneos sobre o espaço em que vivem, ressaltando o efeito, sobre
as pessoas, de questões como ganância, violência, ódio, destruição. Eis imagens da obra Pelos
meus Cálculos, (Figuras 55-60) cuja assinatura SAÑ faz alusão ao meu sobrenome, Santil:

Figura 55 - Santil, Pelos meus cálculos, estêncil, 2012 (1).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 56 - Santil, Pelos meus cálculos, estêncil, 2012 (2).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Figura 57 - Santil, Pelos meus cálculos, estêncil, 2012 (3).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 58 - Santil, Pelos meus cálculos, estêncil, 2012 (4).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Figura 59 - Santil, Pelos meus cálculos, estêncil, 2012 (5).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal
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Figura 60 - Santil, Pelos meus cálculos, estêncil, 2012 (6).

Fonte: Santil / Arquivo pessoal

Utilizo mais uma vez, o pensamento de Maffesoli para realizar um embasamento
teórico da obra Pelos meus Cálculos e reforçar a ideia temática da obra de questionar as ações
humanas do período atual. O ser humano, que deveria ser o responsável pela convivência em
harmonia para o bem comum da vida em coletivo, por questões como ganância e poder, no
apetite de sempre querer mais, acaba por desenvolver questões danosas para a sociedade,
sobretudo na contemporaneidade.

Estamos aqui no cerne daquela que me parece a verdadeira questão societal:
a do apetite pela vida, do retorno ao imanentismo, do desfrute das coisas. É
com certeza tudo isso que está na origem do fosso cada vez mais profundo
entre os que vivem neste mundo, da maneira que acabo de descrever, e os
que supostamente devem representá-lo e geri-lo. (MAFFESOLI, 2007, p. 50)
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4 INFLUÊNCIAS DA LINHA DE CONTORNO

A palavra desenho, em latim, é proveniente de designare, de (fora) + signare (marcar,
apontar), o que permite pensar o traço para além dele mesmo, como o signo que vem de fora,
e que possibilita a expansão da marca. Em outros idiomas, basicamente se distingue entre o
conceito original (de-signo) e variações possíveis de sentidos: traçar, contornar, (sentido
prático) e projetar, conceber (sentido teórico).
O desenho é a base de minha formação artística. As primeiras experiências foram na
infância, através do contato com as mídias visuais, com destaque para os desenhos animados
da televisão, as tirinhas de jornais e gibis. Estas referências são fontes de inspiração até os
dias atuais e são importantes pela inventividade presente na construção de personagens, em
especial, os que misturam seres humanos e animais e o estilo do traço de contorno. Esse tipo
de linha, geralmente em cor preta e espessura regular, fez com que a adotasse, buscando uma
maneira de caracterizar o estilo do trabalho.
A linguagem do desenho que utilizo na obra Bicho-Homem é influenciada
graficamente por artistas visuais, que produzem obras para veículos de comunicação de
massa, como os gibis, desenhos animados, xilogravuras e arte urbana.
Todos trazem de semelhanças entre si, uma linha preta, que demarca as figuras; uma
linha de contorno, para separar figura e fundo no cenário da imagem.
Segundo Wong (1979, p. 25) a “[...] Linha [é] quando um ponto se move, seu
percorrido se transforma em linha. A linha tem largura, mas não tem amplidão. Tem posição e
direção. Está limitada por pontos. Forma as bordas de um plano.”
E é essa linha preta, que assimilei para meu desenho, sem auxílio de falas, cores e
texturas, para dar o destaque para a linha, o traço, o desenho, priorizando sua clareza formal e
simbólica.
Para valorizar ainda mais a linha do desenho, prezo o contraste causado entre o branco
do papel e a linha preta do traço, com espessura mediana. A linha contorna e dá forma sobre o
papel branco. A imagem em preto e branco ganha destaque, ao contrastar com a superfície
multicolorida da cidade. Assim, considerei este padrão mais adequado à visualização, quando
o trabalho é voltado para a rua.
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Para Derdyr (2007, p. 24-25)

A linha revela a nossa percepção gráfica. Quanto maior for o nosso campo
perceptivo mais revelações gráficas iremos obter. A agilidade e a
transitoriedade natural do desenho acompanham a flexibilidade, a rapidez
mental, numa integração entre os sentidos, a percepção e o pensamento.

4.1 O TRAÇO DE JIM DAVIS, LAERTE, WILLIAM HANNA E JOSEPH BARBERA

Conheci os desenhos de Jim Davis e Laerte através das tirinhas de jornal; nos estilos
de seus desenhos, com traços simplificados, as formas como são caracterizados seus
personagens, como tratam com ironia o cotidiano e como criam seus gibis serviram de
referência para a obra Bicho-Homem.
Jim Davis, desenhista norte-americano, criador do personagem Garfield, nasceu em 28
de julho de 1945 em Marion, Indiana (EUA). Desenvolveu asma na infância e teve que ficar
em casa boa parte do tempo. Um dia sua mãe lhe deu lápis e papel para distrair-se. A partir
desse momento não parou mais de desenhar. O talento de Jim foi notado por uma agência de
publicidade, que o contratou após formar-se. Prestando atenção nas tirinhas que eram
publicadas, deu-se conta de que havia muitos cães como personagens, mas nenhum gato.
Começou, então, a desenhar gatos, usando como modelo os 25 gatos com os quais conviveu
na fazenda em que vivia. O modelo mais engraçado, ele chamou de Garfield em homenagem
ao seu avô, James Garfield Davis. A tirinha chamou a atenção de alguns jornais e em junho de
1978, Garfield aparecia em 41 jornais dos Estados Unidos e atualmente, é publicado em
vários países do mundo. (Figura 61)

Figura 61 - Jim Davis, Garfield, tirinha, sem data.

Fonte: https://eduardojunior.files.wordpress.com/2011/12/garfield-2011-07-16.png
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A obra do desenhista brasileiro Laerte, nascido 10 de junho de 1951, é inspiração para
o estilo gráfico, limpo e claro, da linguagem direta. O traço preto faz o contorno do desenho.
Os temas refletem, com crítica, o comportamento humano em seu cotidiano. Com 10 anos de
idade, recortava do jornal, as tirinhas de Jim Davis e Laerte (Figuras 62-65), ia tentando
copiá-las em papel, utilizando lápis. Assim fui, aos poucos, aprendendo a desenhar. A cada
dia com um jornal novo que chegava, procurava o caderno com os quadrinhos, esperava meus
pais lerem e o recortava, para tentar copiar. Em cada jornal, aprendia uma expressão facial e
corporal novas. Aprendi a manusear o lápis, ganhando cada vez mais firmeza nas linhas do
desenho.

Figura 62 - Laerte, desenho, sem data.

Fonte: https://formigueiroimaginario.wordpress.com/2013/08/01/a-serie-em-tiras-de-laerte-chega-ao-fim/
Figura 63 - Laerte, tirinha, sem data (1).

Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/plural/2014/12/21/tirinhas-do-laerte-3/?topo=77,1,,,,78
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Figura 64 - Laerte, tirinha, sem data (2).

Fonte: http://grafar.blogspot.com.br/2009_06_28_archive.html

Figura 65 - Laerte, tirinha, sem data (3).

Fonte: https://minhabarradeespacoquebrou.files.wordpress.com/2012/02/qilus230112bloglaerte.jpg

Dentro da história da arte, o artista pop Roy Lichtenstein, (Figuras 66-68) também
utilizou como referência gráfica o traço preto do contorno dos desenhos e a ironia de obras,
que expressam questões sociais de um mundo que ampliava a cultura de consumo. Seus
trabalhos abordam os produtos de massa, os gibis, as cenas de cinema, a produção publicitária
e o crescente culto às imagens televisivas.
Durante a década de 1960 as artes visuais nos Estados Unidos da América inseriram
imagens da indústria de consumo no universo das galerias e museus. Neste contexto, Roy
Lichtenstein foi capaz de perceber e destacar a importância estética do desenho com estilo
gibi, abrindo novas possibilidades de exploração dessa técnica de desenho, até então limitada
ao formato de revista.
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Figura 66 - Roy Lichtenstein, pintura, 1964.

Fonte: https://brendandonnet.wordpress.com/2012/11/25/roy-lichtenstein/0
Figura 67 - Roy Lichtenstein, pintura, 1961 (1).

Fonte: https://theclubabove.wordpress.com/2007/11/page/4/
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Figura 68 - Roy Lichtenstein, pintura, 1961 (2).

Fonte: http://allpopart.com/blog/2013/03/unique-photo-gifts-that-awe-and-pop/

Na produção nacional, o coletivo brasileiro Quadrinhos Ácidos (Figuras 69-70), cria
personagens de híbridos entre animais e humanos, assim como faço com a obra BichoHomem, para refletir sobre o comportamento humano no ambiente em que se vive. O Coletivo
Quadrinhos Ácidos surge voltado para o suporte digital; criado no computador para ser
veiculado através de computadores e outras mídias digitais.
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Figura 69 - Quadrinhos Ácidos, quadrinho digital, 2015 (1).

Fonte: http://www.quadrinhosacidos.com.br/2013/10/26-animais.html

79

Figura 70 - Quadrinhos Ácidos, quadrinho digital, 2015 (2).

Fonte: http://www.quadrinhosacidos.com.br/2013/10/26-animais.html

Os Quadrinhos Ácidos assim como o Bicho-Homem, estabelecem reflexões sobre
ações humanas em situações cotidianas, e abordam temas polêmicos de modo cômico. Essa
abordagem mais leve facilita a identificação por parte do fruidor. Também faço uso desse
método de abordagem, objetivando uma comunicação rápida.
São responsáveis também pela influência gráfica na definição do traço, os desenhos
animados a que assistia na televisão, e, que eram, em sua grande maioria, de autoria de
William Hanna e Joseph Barbera (Figura 71), estúdio de desenho animado norte - americano,
iniciado em 1937, que durou 50 anos.
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Dois homens, Hanna e Barbera, desenvolveram e aperfeiçoaram suas técnicas e
tornaram possível produzir um grande número de desenhos animados todas as semanas.
Adquiriram assim, um grande domínio em criar desenhos animados para a TV, chegando a ser
exibidos em vários países.
Existe, nos desenhos dos personagens de Hanna e Barbera, a “linha de movimento”,
termo utilizado para definir um estilo de traço, que tem como característica principal, dar
movimento ao elemento criado, evitando a rigidez da linha reta e preservando a flexibilidade
da linha sinuosa, garantindo maior expressão e vitalidade ao recurso visual a ser explorado.
Trago a influência dessa linha de movimento para o meu traço, procurando uma
expressividade capaz de ilustrar o que pretendo caracterizar com o desenho. Tanto o traço
refinado de seu desenho, quanto a inventividade de misturar o corpo humano com o corpo
animal é o que utilizo como referência de Hanna e Barbera para a obra Bicho-Homem.
Hanna e Barbera constroem personagens ilustrados que nascem da observação do
comportamento humano em atitudes cotidianas, assim como faço com a obra Bicho-Homem.
O desenho registra o movimento das pessoas nas ruas, suas posturas, suas atitudes, seus
comportamentos. Tudo faz parte do campo de visão, são composições que visualizo todos os
dias, ao sair de casa e ao estar na rua.

[...] O receptor completa a mensagem. Não existira mensagem se não
houvesse público. Ela tem o seu ponto de partida, a sua concretização e a sua
receptividade: só desta última fase em diante alcança efeitos. Em geral, a
obra de arte é incompleta, porquanto inspira no público complementações
diversas. (KELLY, 1972, p. 66)
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Figura 71 – Hanna e Barbera, desenhos animados, sem data.

Fonte: http://www.dan-dare.org/Dan%20FRD/Dan%20Hanna-Barbera.htm

Da América Latina destaco o desenhista argentino, Quino, o criador da personagem
Mafalda, uma garotinha, que questiona as regras do mundo. Na obra deste desenhista, busco
referência para o meu desenho, por seu traço preto cheio de movimento e expressão e
temática aproximando o humano e o animal. (Figura 72)
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Figura 72 - Quino, desenho, sem data.

Fonte: https://oliquidificador.wordpress.com/tag/quino/
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4.2 A XILOGRAVURA DE J. BORGES E SAMICO

Algumas das fontes que contribuíram para o surgimento da literatura de cordel foram
as narrativas históricas, fantásticas e bíblicas. Sua matriz não é exclusivamente européia; as
histórias ibéricas foram transplantadas já possuindo contribuições orientais e africanas e
quando chegaram ao Brasil, no século XVIII, com os colonizadores portugueses, receberam
influências dos contos folclóricos das culturas africanas e indígenas.
A xilogravura teve participação como elemento de linguagem no Movimento
Armorial, que tem Ariano Suassuna como idealizador, que procurou valorizar a cultura
popular da região, fazendo das suas manifestações, fonte inspiradora de sua literatura. Dado o
caráter cultural e poético, a xilogravura, insere-se na perspectiva de desenvolvimento da
valorização e interesse da sociedade pela cultura popular, sendo objeto de estudo,
conhecimento e aprendizado.
Na obra Bicho-Homem, a xilogravura é fonte inspiradora tanto pelo conteúdo gráfico,
através da influência da rusticidade do traço preto sobre fundo branco, quanto pelo campo
temático e de valorização do imaginário e suas possibilidades de expressão dentro da cultura
nordestina.
Nos dias de hoje, podemos encontrar este tipo de literatura, principalmente na região
Nordeste do Brasil, vendida, escrita, ilustrada e recitada pelos próprios autores. Geralmente
caracterizam-se pelo tom humorístico ao retratarem fatos da vida com uma visão crítica e
irônica dos costumes do cotidiano.
Entre muitas estórias de literatura de cordel, o tema da luta por sobrevivência, o
enfrentamento da vida e suas complexidades é tratado de modo particular, específico do
cordel. Estas características são comuns, também, no percurso de minha produção artística e à
obra Bicho-Homem. Ao realizar esta pesquisa, encontrei aproximações do meu traço com a
xilogravura e a produção de J. Borges e Samico.
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A arte de J. Borges2 destaca-se por originalidade, irreverência e personagens
imaginários. Em suas histórias são retratados o dia-a-dia do ser humano no cangaço, no amor,
com os castigos do céu, os mistérios e os milagres, crimes e corrupção, os folguedos
populares, a religiosidade; todo o universo cultural que circunscreve a vida do povo
nordestino.
A identificação com a obra de Borges deve-se à simplicidade de recursos materiais.
Em sua obra busco a inspiração da carga gráfica da cor preta, que transparece sobre a base
branca. Repito o estilo gráfico de seu traço, onde a simplicidade da linha influencia a
composição da imagem.
Outro fator de J. Borges que desloco para a obra Bicho-Homem é a utilização do
imaginário, para falar de situações relacionadas ao cotidiano e ao espaço circundante. Este
imaginário do xilogravador fez-me despertar o interesse para as possibilidades de utilização
da figura animal humanizada.
As xilogravuras de J. Borges intituladas O aniversário do macaco (Figura 73) e O
forró dos bichos (Figura 74) representam imagens em preto e branco de figuras animais,
dançando aos pares, do mesmo modo que dançam os seres humanos, fazendo a mistura do
corpo humano e animal que também procuro evidenciar em minha obra Bicho-Homem.

2

J. Borges, nascido em Pernambuco, em 1935, é um dos mestres do cordel e xilogravador brasileiro reconhecido
internacionalmente. Começou tarde, aos vinte anos, vendendo folhetos de cordel. Antes, trabalhou na roça, foi
pintor, carpinteiro e pedreiro, mas aprendeu a ler e a escrever, para conseguir recitar os versos de cordel, assim
como aprendeu a desenhar para fazer as próprias gravuras e ilustrar os seus folhetos. Borges já ilustrou capas
de cordéis, livros, discos, expôs nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, México e Venezuela. Foi tema de uma
reportagem no jornal The New York Times, que o apontou como um gênio da arte popular. Publicações e
premiações de instituições nacionais e internacionais revelaram a qualidade da produção artesanal do artista
popular. Seu trabalho influenciou diversos gravadores e cordelistas em todo o país.
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Figura 73 - J. Borges, xilogravura, sem data.

Fonte: http://artepopularbrasil.blogspot.com.br/2011/01/j-borges.html
Figura 74 - J. Borges, xilogravura, 2003

Fonte: http://artepopularbrasil.blogspot.com.br/2011/01/j-borges.html
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Na obra A mulher que virou cobra (Figura 75) também é possível notar a presença do
traço preto, que funciona como contorno e tem a mesma função nos gibis e nos desenhos
animados, porém, neste caso, nota-se uma maior rusticidade devido à complexidade natural de
se cortar a madeira com uma goiva; seguir o corte, deslizando pelos veios da madeira
utilizada para a construção da xilogravura.
Trago essa rusticidade para o meu traço, por me identificar gráfica e pessoalmente
com esta técnica, que é parte de minha cultura.

Figura 75 - J. Borges, xilogravura, sem data.

Fonte: http://www.ascabras.loja-segura3.com/Produto-1-J-Borges-PE-A-Moca-Que-Virou-Cobra-versao-472670.aspx

Outro artista cujo trabalho admiro pela eficiência na utilização da linha como elemento
de linguagem é o xilogravador da cultura popular nordestina Gilvan Samico, que nasceu em
Recife, Pernambuco, em 1928. Gravador, pintor, desenhista, professor e possuidor de grande
domínio técnico, dedica-se à realização de texturas elaboradas com ritmos lineares em seus
trabalhos.
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Em 1958 transferiu-se para o Rio de Janeiro na Escola Nacional de Belas Artes,
cursou gravura com Oswaldo Goeldi, com quem adquiriu lições e técnicas importantes para o
aperfeiçoamento de sua arte. Sua produção é marcada pela recuperação do romanceiro
popular nordestino, por meio da literatura de cordel e pela utilização criativa da xilogravura.
Em 1971, é convidado por Ariano Suassuna para integrar o Movimento Armorial,
voltado à cultura popular nordestina e à literatura de cordel. Suas gravuras são povoadas por
personagens bíblicos, provenientes de lendas e narrativas locais, assim como por animais
fantásticos e míticos.
Introduziu uma simplificação formal das linhas em seus trabalhos, passou a utilizar o
branco com muita força expressiva. Uma marca característica de Samico se dá pelo universo
imaginário criado por ele, repleto de figuras de animais domésticos como cachorros, cavalos,
pavões, galos, e selvagens, como leões, lagartos, cobras; e outros, como peixes, borboletas e
pássaros.
Traçando parâmetros de distanciamento entre a obra de Samico (Figuras 76-77) com a
obra Bicho-Homem, existem semelhanças que encontro entre as duas produções; o interesse
da utilização da linha como elemento de linguagem, assim como o uso do imaginário para a
construção dos personagens que misturam corpo humano e animal.

Figura 76 - Samico, xilogravura, sem data (1).

Fonte: http://mariantonia.prceu.usp.br/?q=exposicao/gilvan-samico
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Figura 77 - Samico, xilogravura, sem data (2).

Fonte: http://blogs.haverford.edu/exchange/2013/11/22/the-armorial-movement/

4.3 A ARTE URBANA DE KEITH HARING E DERLON ALMEIDA

Meu estilo de desenho também guarda influências da arte urbana, principalmente pela
absorção do grafismo de dois artistas, o norte-americano Keith Haring3 e o brasileiro Derlon
Almeida. Do mesmo modo que aconteceu com os artistas de gibis, Jim Davis e Laerte e os
desenhos animados de Hanna e Barbera, e os gravadores J. Borges e Samico, esses dois
artistas urbanos utilizam o traço preto de contorno em seus desenhos.
Dentre suas características artísticas é possível notar em seu desenho, um traço
simples e grosso, formas simplificadas, cheias de emoção e movimento. Esse fator estético é o
que busco, como referência, para a construção do desenho da obra Bicho-Homem.

Artista plástico da década de 1980 começou a desenhar usando giz em painéis pretos e
vazios, onde seriam colocadas propagandas das estações de metrô de Nova York. (Figuras 783

Keith Haring nasceu na Pensilvânia - Estados Unidos e desde cedo mostrou interesse pelo desenho. Em 1978
conseguiu uma bolsa de estudos na Escola de Artes Visuais de Nova York. A metrópole permitiu que Haring
conhecesse a cultura de rua do hip-hop e graffiti, que influenciaram sua produção.
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81) Haring fazia um tipo de arte ao mesmo tempo pública e conectada com a vida real. Nela
expressava seus conceitos de amor, sexo, nascimento, morte, liberdade, paz, preconceito. Em
1986, parou de desenhar no metrô: seus desenhos eram roubados poucas horas depois de
concluídos e em poucos dias ressurgiam para venda.
Assim como Haring, optei pela rua como meio para expressar minha arte, assim,
sempre que passo pela rua, seja andando ou em um automóvel, observo possíveis suportes
para desenhos, observando a textura, umidade, exposição ao sol e chuva, poças d’água e
demais intempéries. Analiso o movimento da rua, a direção do trânsito e as características
físicas dos lugares, cantos, e elaboro imagens que dialoguem diretamente com o contexto,
apresentando temas do dia-a-dia. Construo imagens que possam ser percebidas com rapidez.
Deste modo, sinto-me identificado com a reflexão de Kolossa sobre Haring:

A sua marca artística é a linha, formalmente reduzida ao essencial e que se
expande, de variadas maneiras. É sempre uma linha continua guiada pelo
sentido do acaso, transformando-se primeiro em contorno, depois em figura
e finalmente em símbolo. Quase sempre o espectador necessita apenas de um
breve olhar para entender o que há para ver e compreender nas suas obras.
Contudo, o fascínio próprio da arte de Haring está na capacidade de
combinar este estilo fortemente gráfico com o recurso a grande imaginação.
(KOLOSSA, 2005, p. 34)

A obra Bicho-Homem foi pensada de modo semelhante à ideia com a qual Haring
desenvolve seus desenhos. Com linguagem pictórica facilmente acessível, um breve olhar é
suficiente para compreender. Leva em consideração o tempo apressado das pessoas nas
cidades, onde não existe mais tempo para contemplação.
A comunicação de massa tem o poder de ser acessível e atingir grande número de
pessoas; uma ferramenta poderosa para poder transmitir mensagens a diversos públicos.
Haring viveu a década de 80, quando a televisão fez parte da formação educacional das
pessoas e das famílias e influenciou as percepções estéticas.

Tendo nascido e crescido entre as revistas em quadrinhos e os desenhos
animados, gozou das melhores pré-condições para desenvolver o sentido
daquilo que é ‘profundamente’ americano. Usando meios artísticos
espartanos, teve êxito ao apontar para aspectos gerais como a primordial
situação da televisão como meio de comunicação. (KOLOSSA, 2005. p. 6)
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Figura 78 - Keith Haring, desenhando no metrô, 1985.

Fonte: http://www.haring.com/
Figura 79 - Keith Haring pintando mural, 1984.

Fonte: http://www.haring.com/
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Figura 80 - Keith Haring, desenho, 1985 (1).

Fonte: http://www.haring.com/
Figura 81 - Keith Haring, desenho, 1985 (2).

Fonte: http://www.haring.com/

Outro artista urbano, que utilizo como referência gráfica, é o pernambucano Derlon
Almeida. Conheci o trabalho do artista pela internet e descobri que ele realiza grafites e
lambe-lambes com um traço de desenho com influência da xilogravura. Notei no estilo
artístico de Derlon a utilização da gráfica da xilogravura, quase como uma cópia da mesma,
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realizando um deslocamento da xilogravura do livreto de cordel para o espaço urbano. Derlon
Almeida desenvolve técnicas em que o traço esfumaçado e a profusão de cores, que
notabilizam o grafite urbano, dão lugar a contornos firmes e economia nas cores. O artista
atua na cultura jovem e urbana do grafite, sugerindo temáticas da cultura nordestina com
imagens gráficas inspiradas na xilogravura.
Ao conhecer o trabalho de Derlon Almeida (Figuras 82-85), compreendi como a
xilogravura influenciou meu traço e também a maneira de refletir o entorno. Apresentou-me a
literatura de Cordel, que me despertou para uma observação mais atenta e crítica do cotidiano.
A obra de Derlon, ressignifica a xilogravura ao configurá-la no espaço público, nas paredes,
em novos contextos contemporâneos. O interesse pelos atores e papeis sociais como elemento
temático, também pode ser observado nas raízes do pensamento crítico, configurado no
cordel. O contato com o formato desta literatura reforçou aspectos regionais, influenciados
por traçados simplificados de linhas e figuras fantásticas, misturas de personalidades
humanas, muitas vezes traduzidas em figuras híbridas meio animais e meio humanas.

Figura 82 - Derlon Almeida, Graffiti, sem data (1).

Fonte: http://derlon.com.br/
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Figura 83 - Derlon Almeida, Graffiti, sem data (2).

Fonte: http://derlon.com.br/
Figura 84 - Derlon Almeida, lambe-lambe, sem data.

Fonte: http://derlon.com.br/

94

Figura 85 - Derlon Almeida, Graffiti, sem data (3).

Fonte: http://derlon.com.br/
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5 BICHO-HOMEM: ELEMENTOS PRÁTICOS

Neste capítulo apresento o processo de nascimento da obra Bicho-Homem, seu
desenvolvimento ao longo dos anos e sua experimentação em diferentes suportes. Primeiro
descrevo seu surgimento, no ano de 2007, através de um exercício da disciplina Teoria e
Técnica da Pintura, ministrada pelo artista plástico e professor Adalberto Alves. Em seguida,
a participação da obra na 8ª Bienal do Recôncavo, no mesmo ano. Depois, falo do seu
desdobramento de pintura para a transformação em 20 personagens sob o formato de desenho.
No ano de 2013 esses vinte personagens adquiriram um suporte maior e mais
resistente, passando do formato original, uma folha de papel cartão 10 x 15, para assumir o
tamanho de 20 x 25 em papel paraná envernizado. Comento sobre esse processo de mudança
de material e as técnicas utilizadas, assim como a participação da obra no Salão de Artes
Visuais da Bahia, no mesmo ano.
Reflito sobre a participação da oficina Lastro, Encontro de Arte e Crítica no Nordeste,
realizada na Escola de Belas Artes da UFBA com a artista visual brasileira Renata Lucas.
Descrevo como esta participação contribuiu para um melhor entendimento, desenvolvimento
e desdobramento da obra Bicho-Homem e suas possibilidades enquanto arte contemporânea.
Em seguida, descrevo o processo de adaptação material da obra, detalhando a experimentação
com os materiais artísticos e as técnicas adequadas para a utilização do espaço urbano
enquanto suporte expositivo, utilizando, por vezes, o conceito de site specific para a
intervenção urbana.
Sobre essa questão Kelly (1972, p. 72) diz que

A análise da obra de arte plástica revela os elementos expressivos ou
comunicativos que a integram. Em inúmeros exemplares, é a linha que se
destaca, por sua evidência própria ou pelo nosso vezo de vê-la e procurá-la.
Em tantos outros, é a superfície, o espaço delimitado (o limite conduz à
linha).
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5.1 CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA BICHO-HOMEM

A obra intitulada Bicho-Homem (Figura 86) foi resultado da produção de exercícios
exigidos pela disciplina Teoria e Técnica da Pintura ministrada pelo professor e artista visual
Adalberto Alves, durante minha graduação.4O exercício exigido pelo professor Alves, era
realizar em uma tela de 30x30, uma pintura que tivesse como temática a cidade. Realizei
alguns esboços com um lápis em um papel, para ver se surgia alguma ideia, e isto deu bons
resultados.
Pensei que deveria existir alguma relação profunda com a cidade, uma das primeiras
imagens que me veio a mente foi um cruzamento de pistas em um semáforo. Construído o
cenário, preenchi com personagens. Procurei sair do convencional e encontrar e uma pintura
com estilo próprio.
Lembrei de uma aula de desenho animado durante curso na Escuela Profissional de
Dibujos Animados, em Madrid, Espanha, no ano 2002, na qual o professor pediu, como
atividade prática, que cada aluno, ao retornar para casa, observasse as pessoas nas ruas,
prestando atenção em suas formas, volumes, expressões e semelhanças com objetos e animais,
para que, desse material, fossem construídos cinco personagens de desenhos animados,
utilizando a técnica do desenho manual. Desta observação, produzi os personagens que
vieram a povoar o cenário da pintura do cruzamento das ruas.
Para representar o descaso das cidades com crianças e animais, construí um
personagem que tem o corpo de um cachorro e a cabeça de uma criança. Para dar destaque,
contornei o personagem com tinta vermelha. Outro personagem da pintura é uma mulher-rata
que, neste caso, representa os moradores de rua, que também são pouco assistidos pelas
autoridades responsáveis.
Em um semáforo onde que as três luzes brilham ao mesmo tempo, está encostado no
poste o corpo de uma mulher com cabeça de galinha, personagem que representa a imagem
pejorativa de uma prostituta, fumando o seu cigarro, esperando o próximo cliente.
Acima do semáforo aparece um ser em que o corpo é de pombo e a cabeça de humano,
olhando para o alto. Com esse personagem procuro representar o descaso do ser humano pelo

4

Bacharelado em Artes Plásticas na Escola de Belas Artes-UFBA, no primeiro semestre de 2007.

97

próximo. No chão, pequenos seres espalhados demonstram a fragilidade dessas espécies, e sua
variedade de raças.
Entre outros, aparece um em que a cabeça é de humano e o corpo é de lesma,
buscando representar a lentidão da evolução humana.

Figura 86 - Santil, Bicho-Homem, pintura, 2007.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Inscrevi a obra na Bienal do Recôncavo, por recomendação do professor Adalberto
Alves. A obra Bicho-Homem foi selecionada e participou desta exposição, o que chamou a
atenção de um curador italiano. Tal interesse me estimulou a produzir mais personagens e
passei a construí-los em esboços, que eram formulados a partir de pesquisas em livros,
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revistas e internet. Imagens que apresentassem corpos humanos e animais em diferentes
posições. Tais esboços se transformaram em 20 personagens. (Figura 87)

Figura 87 - Santil, Bicho-Homem, nanquim sobre papel, 2008.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Estes vinte esboços ficaram guardados até serem apresentados na oficina Lastro,
Encontro de Arte e Critica no Nordeste, em 2013, (Figura 88) quando participei com a artista
visual Renata Lucas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Percebi que
deveria experimentar um novo suporte, ampliá-lo.

Figura 88 - Santil, Oficina Lastro, Encontro de Arte e Critica no Nordeste, 2013.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Para ampliar, investi em papel paraná, para servir de base para o desenho. Papel mais
resistente, ideal para receber maior carga de tinta nanquim. Para melhorar a visibilidade
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resolvi aumentar a espessura do traço do desenho. Feito isso, envernizei os desenhos sobre a
folha de papel paraná; desta maneira, o suporte adquiriu um aspecto de pedra, o que deu uma
característica diferenciada ao suporte do desenho. Com a obra concluída (Figura 89), inscrevime e fui selecionado para o Salão de Artes Visuais da Bahia no ano de 2013, organizado pela
Fundação Cultural do Estado da Bahia. Um estímulo para seguir adiante com a obra BichoHomem.
Figura 89 - Santil, Bicho-Homem, desenho sobre papel paraná, 2013.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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5.2 ADAPTAÇÃO DA OBRA BICHO-HOMEM PARA O ESPAÇO URBANO

As primeiras colagens (Figuras 90-91) que realizei com os personagens da obra BichoHomem foram em 2013, utilizando hidrocor preto sobre papel pardo. O hidrocor, por ter a
carga de tinta limitada, impede que se faça uma linha grossa, carregada, fato que me levou a
procurar outras alternativas. O papel pardo, por ser grosso, dificultava a colagem sobre o
suporte; por ser escuro, dificultava a visualização da linha e, consequentemente, do desenho.
Seria necessário aumentar a espessura da linha e alterar a cor do papel, para ser percebido.

Figura 90 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe, 2013.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 91 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe, 2013.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Durante o ano de 2013 participei, como ouvinte, de oficinas de artes visuais no
Encontro Nacional dos Estudantes de Artes (ENEARTE) realizado no campus da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A partir desse encontro, conheci artistas
locais e realizamos, em parceria, um mural (Figura 92) em uma das paredes da UFES. Outros
artistas buscaram dialogar com meus desenhos, e em alguns casos, ocorreram intervenções
diretas com as obras, com a utilização de balões de comunicação, dando voz aos personagens.
Também a partir desse encontro, notei a necessidade de ampliar o tamanho dos desenhos,
principalmente para serem notados.
Figura 92 - Santil, Bicho-Homem, participação em mural coletivo, 2013.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

A experiência de realizar as colagens com os desenhos pequenos foi produtiva, para
entender melhor como funciona o processo de aderência, a quantidade ideal de cola e de água,
para colar sem rasgar o papel. Espalhei a cola com água sobre o papel, utilizando as mãos, o
que não foi a melhor opção, pois à medida que a cola ia secando, passava a prender a mão no
papel, o que ajudava a rasgar o desenho. Com tal ação, descobri que era necessária a
utilização de uma trincha, para realizar a colagem do desenho sobre a parede, pois as cerdas
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umedecidas com a mistura de água e cola, evitava secar e possibilitava deslizar a mistura de
forma uniforme. (Figuras 93-94)
Figura 93 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe, 2013 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 94 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe, 2013 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Após a experiência em Vitória durante o ENEARTE, realizei a série Bicho-Homem no
período de 15 de março a 15 de abril de 2014 na residência artística Jiwar Creation & Society,
localizada em Barcelona, Catalunha, Espanha. Diante da cultura catalã e os costumes do povo
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daquela região, criei novos personagens para a obra Bicho-Homem (Figuras 95-99), visando
estabelecer um diálogo com a sociedade contemporânea daquela localidade. Durante o
período de um mês pude observar as semelhanças e diferenças dessa cultura com a minha.
A começar pela temperatura que era fria, diferente da que estou acostumado em
Salvador. Essa análise sobre o clima da região me fez notar que esse fator influenciava no
comportamento das pessoas e na forma como elas se vestiam. Consequentemente, essa
observação me levou a traçar comparativos entre o corpo humano e o animal, para a
construção desses novos personagens, que, para fazerem sentido para a população, deveriam
adaptar-se aos signos de linguagem local. Soube, por conversa com artistas locais, que as
penas para artistas urbanos eram severas, com multas em dinheiro e agravava-se com o fato
de ser estrangeiro.
Essa situação me causou estresse, mas não me impediu de querer realizar o trabalho.
Resolvi construir desenhos menores, que fossem capazes de ser transportados em uma
mochila e que fossem rápidos para serem colados. Para realizar esse lambe-lambe em
Barcelona, pensei em cola-los durante o horário da siesta, período de descanso após o almoço,
onde o comércio fecha e as ruas ficam vazias. Contudo, não estavam tão vazias quanto
imaginei. Nessa experiência, colei os desenhos em locais onde já havia intervenções de outros
artistas. Priorizei as superfícies lisas, para dar maior aderência ao desenho e também não
rasgar o papel.
Após alguns dias de convívio na cidade, pude observar pessoas e costumes, que
serviram de inspiração para criar novos personagens. O primeiro foi inspirado em senhoras
idosas, que adotam penteados, mantidos pelo uso de sprays estabilizadores e passam horas
conversando ao telefone. Por esse motivo, escolhi colá-las em caixas usadas por telefonias
para administrar as linhas do bairro. Com seus trajes para o frio parecem empacotadas dentro
de sobretudos, que cobrem todo o corpo. Algumas levam protetores para o pescoço com
tecidos que visualmente se aproximam da penugem de animais, marrons, pretos e cinzas. Com
essa penugem cinza no pescoço, busquei semelhança com as ratazanas das grandes cidades,
crie a Mulher-Rata.
Durante o período de um mês, em inúmeras situações, senti-me discriminado por essas
senhoras idosas, e quando eu passava por perto, seguravam contra o corpo, com toda força e
velocidade, suas bolsas, com medo de que eu as roubasse. Essa situação me deixou com a
auto-estima baixa, e a melhor forma que encontrei para respondê-lhes, foi construindo um
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personagem específico para essa situação. Utilizei a ironia, ao lidar com a situação, e fiz de
um problema pessoal uma figura, que pode ser ou não compreendida pelas personagens que
motivaram sua criação.

Figura 95 - Santil, Mulher-Rata, lambe-lambe, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

A observação de pessoas de etnias variadas e trajes para o frio foi inspiração para a
criação de novos personagens da série Bicho-Homem. Foram elaborados desenhos, que
representavam meu ponto de vista sobre o entorno. Observei algumas pessoas, ao caminhar
pelas ruas, e elaborei um personagem, que mistura a cabeça de um touro, animal símbolo da
cultura espanhola, com um corpo humano. A pele do touro se confunde com um casaco de
frio, formando uma espécie de camisa-de-força, que faz o personagem ficar atado à sua
própria raiva. Com a cultura das touradas, muito comum na Espanha, percebi uma semelhança
da agressividade do touro com o comportamento de alguns catalães. Por essa situação, e
também por perceber que durante o inverno as roupas que usavam os tornavam mais largos e
robustos, associei alguns catalães aos touros enfurecidos das touradas e daí surgiu o TouroBrabo. (Figura 96)
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Figura 96 - Santil, Touro-Brabo, lambe-lambe, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Na região da Catalunha, a maioria das mulheres tem pele, olhos e cabelos claros pela
herança do povo celta que povoou a região. Durante o período de um mês na residência,
descobri, conversando com nativos, que o lince é um animal típico dali, e habitava as
montanhas da região. É um felino de pelugem cheia para adaptar-se às baixas temperaturas do
ambiente em que vive.
Ao caminhar pelas ruas de Barcelona, observei mulheres com olhos felinos e
vestimentas que lembravam a pelugem dos linces. Associei mulher e animal e daí surgiu a
Mulher-Lince. (Figura 97) Algumas mulheres dessa região da Catalunha, com suas roupas,
lembram aves; por isso, desenvolvi o personagem Mulher-Perua. (Figura 98)
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Figura 97 - Santil, Mulher-Lince, lambe-lambe, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 98 - Santil, Mulher-Perua, lambe-lambe, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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A cultura espanhola é influenciada pelo regime da monarquia e a figura do rei está
presente em toda a sociedade. Elaborei o personagem Rei Leão, para refletir sobre o sistema
monárquico, suas tradições e costumes. (Figura 99)

Figura 99 - Santil, Rei Leão, lambe-lambe, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

5.3 A OBRA BICHO-HOMEM E SUA RELAÇÃO COM A CIDADE DE SALVADORBAHIA

Durante as experimentações de ateliê, no decorrer desta pesquisa, de 2013 a 2015,
busquei criar outros meios de comunicação com o público através de meu desenho, sempre
com o interesse de produzir uma arte, que estabelecesse diálogo direto com o público, através
de formatos e suportes de imagens, para serem coladas nas ruas. A confiança e identificação
com o próprio traço é um processo de conquista e evoluiu com o tempo.
A experimentação com a ampliação por impressão digital agilizou o trabalho, embora
o desenho manual traga uma expressão gestual, que me interessou explorar mais, além de ser
economicamente mais viável. A ampliação manual exige o domínio da técnica e as canetas
marcadoras recarregáveis aprimoraram a espessura do traço. A utilização da tinta de piso com
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o uso de pincel evitou que respingasse tinta sobre o papel, possibilitou um traço mais largo e
mais gestual e sua secagem foi mais rápida. Essas experiências foram importantes na decisão
de optar pela ampliação manual.
A colagem nas ruas implicou em determinar qual a melhor e mais resistente cola que
atendesse a este objetivo. Após experimentar variadas colas, a mais adequada foi a cola de
madeira, que resultou em uma colagem mais uniforme e a textura líquida respondeu melhor
ao tempo curto de atuação na rua.
Quando uma folha de papel branco com linhas pretas é colada sobre uma superfície da
cidade, normalmente acinzentada pela poluição dos carros e intempéries, estabelece-se um
contraste visual, onde o desenho amplia seu campo de expressão, estabelece um diálogo mais
próximo entre artista e observador.
No processo de construção de minha obra, o desenho é elaborado primeiramente,
utilizando lápis grafite sobre papel em formato A4 branco. (Figura 100) A ideia é construída
procurando dar atenção à expressão figurativa da imagem do personagem, que será
representado. São feitos esboços a partir de imagens de seres humanos e animais, observações
nas ruas, pesquisas em livros, revistas e páginas web. Essas imagens são fotografadas e
servem de referência para elaboração das ideias.
Após estas etapas, são selecionadas e construídas imagens de animais com
características de humanos contemporâneos, trajando vestimentas que induzem a uma posição
social. Para uma boa visualização pelo público ao qual é direcionado, o tamanho ampliado é
proporcional à distância da qual vai ser visto. O traço do desenho, sua espessura, o local em
que é aplicado, a aderência com cola, as intenções simbólicas e outros fatores são
considerados, conforme cada realização.
Após essa ampliação, o desenho será recortado, deixando uma margem branca em
volta do traço preto com o objetivo de dar maior valorização às formas. Apesar das
dificuldades e imprevistos enfrentados pelos artistas urbanos, as experiências que utilizam a
urbe como suporte, tem seu próprio tempo e dinâmica. Os espaços das cidades podem ser
aproveitados pela arte urbana, para provocar reflexões e instaurar poesis.
Almandrade (2000, p. 34) afirma que “A tarefa do artista é fazer da imagem um lugar
de reflexão dotado de uma poética que desperte, nos sujeitos que olham, a capacidade
intuitiva e a capacidade reflexiva.”
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Figura 100 - Santil, Esboço Bicho-Homem, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

A escolha do papel é fundamental para o bom resultado do desenho: capacidade de
absorção da tinta, resistência do suporte, relação com lápis, com a borracha, com a cola,
transporte e instalação. São muitas as questões que derivam na criação de uma proposta
urbana de arte. É um trabalho com durabilidade instável, sujeito a interferências de
transeuntes, podendo ser rasgados, arrancados, molhados, expostos ao sol.
Percebi que para atingir o objetivo, as mensagens que pretendia expor com minha arte,
deveria utilizar uma linguagem de comunicação de massa. Por isso, meu traço tem
características gráficas do gibi.
Trazer esse traço para outro suporte e superfície, objeto dessa pesquisa, o lambe-lambe
e o muro das ruas, adesivos e suportes urbanos, visa deslocar uma ideia gráfica construída no
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passado e transportá-la para o período contemporâneo, inserindo questões atuais, para serem
debatidas e visualizadas pelos transeuntes do espaço urbano.
Sobre a forma, Wong (1979, p. 38) revela da seguinte maneira: “Forma: tudo que pode
ser visto, possui uma forma que aporta a identificação principal em nossa percepção.”
Durante a pesquisa, algumas questões técnicas careceram de melhores soluções. Por
exemplo, sempre lembrar de colocar o recipiente com tinta nanquim, perto do local a ser
pintado, para evitar que pingasse tinta sobre o desenho. Ao cortar o papel, ao deslizar a
tesoura aberta, dando força na mão para cortar o papel, evitava marcas do corte no papel.
O desenho, para estar finalizado para corte, leva 20 minutos para que a tinta nanquim
seque sobre o papel metro branco. A folha permanece presa ao chão com fita crepe, em local
aberto e ventilado, o que facilita a secagem. O rolo de papel metro serve de peso; aberto até a
parte que será utilizada mantém um lado do papel estável, para desenhar no chão. (Figura
101-103)

Figura 101 - Santil, preenchendo a linha do lambe-lambe, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 102 - Santil, Ampliação Manual, Bicho-Homem, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 103 - Santil, Ampliação Manual, Bicho-Homem, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Observar os espaços da cidade, suas características e possibilidades de novas
significações, retirar da urbe elementos potenciais, para construção de personagens e registrar
através de fotografias, o processo de desenvolvimento desta pesquisa de campo, foi
fundamental. A pesquisa de ateliê consistiu em trazer para o laboratório, observações e
reflexões sobre cada etapa da pesquisa, aliando teoria à prática. A partir de anotações no
“livro do artista”, procuro um resultado conceitual, que reflita uma poética própria, que
expresse um olhar particular sobre a complexidade da cultura urbana, em sua ampla
dimensão, não apenas temática, mas também física.
No processo de colagem do desenho na rua, usei uma mochila para transportar a cola
misturada com água. Utilizei um recipiente de garrafa pet de dois litros, que sempre lacrei
com fita crepe, antes de colocá-lo na mochila, para evitar vazamentos. Cortei uma outra
garrafa igual para despejar a mistura de cola e água, para passar por toda extensão do desenho
e reforçar a resistência do papel, utilizando uma trincha média. (Figura 104)
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Figura 104 - Santil, Materiais de colagem de lambe-lambe, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Resolvi experimentar passar a cola misturada com água na parte posterior do desenho
antes de levá-lo à parede. Por tratar-se de desenhos grandes, com medidas médias de 2.00 x
1.00m, abro o desenho no chão da rua, que foi enrolado sob a forma de tubo, para facilitar o
transporte e armazenamento dentro da mochila.
Uma vez aberto, espalho com a ajuda de uma trincha média, a cola misturada com
água, sobre as costas do papel desenhado. Em seguida o desenho é colocado sobre a superfície
e após sua acomodação na parede, com a mão ou com a trincha, é aplicada outra demão de
cola espalhada sobre o desenho, fixando-o e aderindo-o a seu novo suporte. (Figura 105)
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Figura 105 - Santil, Etapa de colagem, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Durante o processo de passar a mistura de cola e água utilizando a trincha, todo espaço
do papel deve ser preenchido, para que este cole uniformemente na parede e fique difícil de
arrancar. A ação deve ser rápida e bem-feita, para não haver erros, considerando o fato de que
na rua, quanto mais discreta e invisível, melhor.
Os primeiros trabalhos que escolhi para colar na rua estão localizados no bairro do Rio
Vermelho, principalmente nos muros de construções abandonadas, o que evita que os
trabalhos sejam arrancados no dia seguinte à colagem, como já ocorreu algumas vezes, ao
tentar colar desenhos em muros de propriedades particulares. Para evitar problemas com a
polícia e com moradores do bairro, resolvi colar os meus desenhos durante a madrugada, entre
as 03:00h. e 05:00h. Procuro registrar o processo de colagem com o auxílio de um assistente
que me fotografa enquanto realizo o trabalho, e assim minha autoria fica comprovada.
A obra de arte na rua estabelece uma experiência particular, pois ao interagir com a
obra, deve-se levar em consideração a velocidade com que se passa por ela, a localização e o
contexto em que a obra aparece, sua visibilidade, a temática e os referenciais do fruidor. A
percepção, a interpretação da imagem e sua visibilidade, estão em constante mutação. A obra
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urbana caracteriza-se por essa mutabilidade. Devido a seu caráter efêmero, sua exposição ao
sol, ao vento, à chuva, à interferência humana ou outras, a obra pode ganhar outros formatos e
texturas ou também pode ser apagada ou destruída. Essa situação faz com que a mensagem
proposta possa ser percebida ou não.
Quero que a obra Bicho-Homem seja um momento de desconexão temporária da
realidade para o fruidor, que mesmo concorrendo com muitas outras imagens nas paredes ou
nos aparelhos eletrônicos, repletos de informações, possa fazer o transeunte ou condutor do
veículo apressado, ser deslocado para uma situação, onde esqueça seus problemas e entre num
universo poético.
O desenho vem sendo experimentado e explorado por variadas técnicas e suportes ao
longo da história da humanidade. É uma forma de expressão, que vem servindo para ajudar a
construir ideias, expressá-las e concebê-las visualmente.
Em dado momento, fazendo ilustrações em um caderno de desenhos, notei a
semelhança de meus desenhos com elementos do graffitti, A observação de muros da rua,
quando utilizo um ônibus, estou como carona ou andando pela cidade, influenciou-me pelo
tipo de traço e pelas temáticas abordadas. A rua, repleta de informações visuais, é uma galeria
aberta, livre para técnicas e sem curadoria temática, com imagens que se vão renovando
constantemente, por interferências externas, depredações, intervenções ou novas obras. A
cidade é uma obra em processo e a arte urbana acompanha isto, alcançando novos suportes
disponíveis, ressignificando outros já utilizados.
Colar um desenho na rua é uma experiência imprevisível. É espaço público, onde a
circulação de pessoas e animais ameaça a sua segurança. Desde a construção da ideia do
desenho até sua colagem em um muro, existem variadas etapas, quando os passantes podem
ver, comentar, questionar ou ser indiferentes.
Sobre esse aspecto Palammin (2002, p. 23) esclarece que

A arte urbana é uma prática social. Suas obras permitem a apreensão de
relações e modos diferenciais de apropriação do espaço urbano, envolvendo
em seus propósitos estéticos o trato com significados sociais que as rodeiam,
seus modos de tematização cultural e política.

A colagem (Figuras 106-109) apresenta em etapas o processo de fixação na parede até
o resultado final. Há um personagem da obra Bicho-Homem, no qual misturo o corpo de um
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rato com a cabeça de um ser humano, o Homem-Rato. Esse desenho foi colocado no fundo da
Igreja de Nossa Senhora de Sant’Ana, no Rio Vermelho, com o intuito de questionar as
atitudes da Igreja Católica frente a seus seguidores. O desenho foi arrancado no dia seguinte.

Figura 106 - Santil, processo de aplicação do desenho Homem-Rato, 2015 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 107 - Santil, processo de aplicação do desenho Homem-Rato, 2015 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 108 - Santil, processo de aplicação do desenho Homem-Rato na parede, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 109 - Santil, desenho Homem-Rato aplicado na parede, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

A experiência de poder produzir desenhos em grande escala e levá-los para fora dos
espaços expositivos e o estudo da arte urbana, me proporcionou importante descortínio para
meu desenvolvimento intelectual e artístico.
A arte urbana tem sua própria dinâmica e seu próprio tempo regidos por suas próprias
leis territoriais e geográficas. Ainda hoje, a arte urbana é vista como atividade marginal, onde
os artistas estão sujeitos a todo tipo de imprevistos, que a urbe pode oferecer e, até mesmo,
inesperadas abordagens policiais.
Respeito os outros artistas urbanos com os quais divido os muros da cidade e, com o
compartilhamento de ideias, os muros das cidades tornam-se verdadeiros murais, onde cada
um expressa o que pensa, mostra-se partícipe existente de uma sociedade complexa e rica em
interligações.
As paredes servem de meio de expressão desde as pinturas pré-históricas até a
atualidade. Sua posição vertical facilita sua visualização. Para Peixoto (2008, p. 51) “A arte
na cidade contemporânea só pode aludir ao que ali nos escapa, ao que ali não tem lugar.”
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Ter um trabalho rasgado é bastante frustrante. O tempo dedicado, material e recursos
investidos, destruídos em poucos dias, horas, minutos. Contabilizo cinquenta desenhos
colados em muros da cidade de Salvador, sendo que a metade foi destruída completamente, e
quase a metade dos que permaneceram foram rasgados, riscados ou danificados de alguma
maneira.
Ao ter alguns lambe-lambes arrancados ou danificados, resolvi experimentar os
stickers (adesivos), utilizando o papel adesivo branco e caneta marcadora preta. Os desenhos
tiveram tamanhos portáteis e transportáveis dentro do bolso da calça ou bermuda. Foram
colados em postes para aproveitar a iluminação e em altura que impedisse serem arrancados.
A colagem durava entre 40 e 60 segundos. A utilização do poste como suporte é comum em
várias partes do mundo e sempre me interessou por ser neutro, dentro de um espaço tão
disputado. Nesse sentido, Kelly (1972, p. 74) adverte que “A obra de arte plástica gera contato
direto entre ela e o público, provoca diálogo, motiva aceitação ou rejeição.”
Investi na produção, realizando o desenho diretamente sobre a folha branca de papel
adesivo, utilizando uma caneta marcadora de tinta preta, buscando preservar o mesmo padrão
estético, que estava desenvolvendo com os lambe-lambes. Os adesivos colados no espaço
urbano eram também, rasgados ou retirados completamente.
De acordo com Almandrade (2008, p. 43),

O artista tem uma responsabilidade e uma cumplicidade quando leva para a
rua o seu trabalho. Não é simplesmente colocá-lo na praça, sem passar por
um processo de reflexão e adaptação ao espaço público. Vivemos num
mundo dominado pela imagem, e a arte deve ser a imagem que desvia o
olhar para o pensamento e para o poético. (ALMANDRADE, 2008, p. 43)

Como Almandrade apresenta acima seu argumento sobre o artista urbano e a relação
do seu trabalho com o espaço a ser inserido, concordo com o seu pensamento de utilizar a arte
como modo de desviar o olhar para a reflexão e para o poético.
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Figura 110 - Santil, Bicho-Homem, intervenção urbana, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

No começo de 2014, entre os dias 3 a 17 de fevereiro, realizei na Galeria Cañizares –
UFBA, a exposição Bicho-Homem, o Desenho como Proposição Poética no Espaço Urbano.
Tentei unir o espaço urbano ao espaço expositivo da Galeria, realizando colagens dos
desenhos em muros do entorno da Galeria, e levando esses mesmos desenhos para dentro da
galeria. Expus na Galeria Cañizares, os desenhos a nanquim realizados sobre papel paraná,
partes das experiências desta pesquisa e realizei desenhos diretamente na parede da Galeria.
Os desenhos colados dentro e fora da Galeria foram impressos em impressoras especializadas
na Gráfica, onde o maior tamanho disponível era do papel A2. Outros desenhos foram
construídos e projetados em uma parede fora da Galeria. A exposição apresenta alguns
desdobramentos do desenho na arte contemporânea.
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Figura 111 - Santil, Convite Virtual, Bicho-Homem, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Dentro da exposição Bicho-Homem, o Desenho como Proposição Poética no Espaço
Urbano, coloquei algumas obras no lado externo do muro da Galeria Cañizares, onde existe
um ponto de ônibus. Para esse espaço colei um personagem, que nasceu de vivência de
esperar muito tempo nos pontos de ônibus, para me locomover na cidade de Salvador.
Nomeei esse personagem de Homem-Anta, corpo humano e a cabeça de uma Anta. No
desenho, o personagem Homem-Anta (Figuras 112-113) leva consigo uma mala de trabalho e
coça a cabeça, preocupado com o atraso do ônibus; a seu lado existe uma placa de sinalização
com um ônibus.
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Figura 112 - Santil, Homem-Anta, lambe-lambe/site specific, 2014 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 113 - Santil, Homem-Anta, lambe-lambe/site specific, 2014 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Outro personagem colado no lado de fora de Galeria foi o Homem-Fera (Figura 114),
com seu paletó e traje social, maleta em mãos e olhos estressados no relógio. Anda rápido
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para não perder o horário, em um tempo, onde cada segundo é valioso. Durante o registro
fotográfico do personagem foi possível notar a velocidade com qual as pessoas passavam,
apontando claramente para o propósito poético do Homem-Fera, que é fazer refletir sobre a
influência do tempo no comportamento humano atual. “A cidade é o lugar do texto não-verbal
e a velocidade é o ritmo de sua leitura. ”(FERRARA, 1988, p. 76)

Figura 114 - Santil, Homem-Fera, lambe-lambe/site specific, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Ainda do lado de fora da Galeria Cañizares, colei dois desenhos diferentes da obra
Bicho-Homem, que acabaram por estabelecer um diálogo particular. Um é o Homem-Cão e o
outro é o Homem-Cavalo, o primeiro representa o ser humano, que utiliza o animal como
companhia e proteção, o segundo, utiliza o animal como elemento de status e segurança.
O Homem-Cão (Figura 115) foi desenvolvido ao observar a semelhança entre os
cachorros e seus donos, quando realizam passeios pelas ruas. Normalmente o dono do
cachorro adapta o cão aos seus gostos. Por vezes, o dono tem o aspecto físico parecido com o
do animal, cor do cabelo, expressões faciais. No caso do Homem-Cavalo (Figura 115) este
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personagem foi criado para realizar uma crítica ao abuso de autoridade, em um sistema de
controle social.

Figura 115 - Santil, Homem-Cão / Homem-Cavalo, lambe-lambe/site specific, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Também do lado de fora da Galeria Cañizares, próximo ao ponto de ônibus, colei
outro personagem da obra Bicho-Homem. Este personagem construí pensando nas pessoas
que ficam pregando a palavra de Deus, em pontos de ônibus, por vezes até se ajoelham para
dramatizar ainda mais sua oratória. Vejo-os como personagens do espaço urbano e suas
aparições são fonte de inspiração para o personagem Homem-Águia. (Figura 116) Criei um
personagem com corpo humano, vestido de paletó e gravata e a cabeça de uma águia, animal
símbolo de força. Utilizei a cabeça da águia com a intenção de aludir ao poder da águia sobre
suas caças e relacioná-las ao abuso cometido por pastores religiosos sobre seus fiéis. Todos os
personagens colados do lado de fora da Galeria Cañizares buscaram estabelecer uma relação
com o espaço explorado, dando um conceito de site specific a estas intervenções urbanas.
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Figura 116 - Santil, Homem-Águia, lambe-lambe/site specific, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Durante esta exposição, considerando que meu trabalho é de rua, pensei trazê-lo da rua
para a galeria e da galeria levá-lo para fora; para isso, utilizei um retroprojetor, que ficava
direcionado à parte externa da galeria, a parede lateral de um prédio. Com a parede branca,
funcionava como um papel a ser desenhado. Fiz o primeiro desenho e deixei o retroprojetor
ligado para quem quisesse interferir. Prendi ao retroprojetor, um fio de nylon, com uma caneta
hidrográfica. Para apagar o desenho, deixei uma flanela embaixo do retroprojetor. Propus que
fizessem intervenções, que tivessem relação com a temática Bicho-Homem. Alguns visitantes
da exposição resolveram interagir com um novo desenho e outros com outros materiais. No
registro fotográfico um visitante da exposição, colocou sobre o retroprojetor um molde
vazado com figuras humanas. Essa projeção ampliada na lateral do prédio despertou a atenção
dos que passavam na rua e os que aguardavam no ponto de ônibus.
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Figura 117 - Santil, Bicho-Homem, desenho e projeção, 2014 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 118 - Santil, Bicho-Homem, desenho e projeção, 2014 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Na parte de dentro da Galeria Cañizares, realizei desenhos diretamente na parede da
galeria. Com esta intervenção, procurava mais uma vez, explorar o desenho em sua
potencialidade gráfica. A experiência com o desenho realizado diretamente na parede foi
enriquecedora e deu amplitude à exposição, além de abrir novos desdobramentos.
Figura 119 - Santil, Bicho-Homem, desenho direto na parede, 2014 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 120 - Santil, Bicho-Homem, desenho direto na parede, 2014 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 121 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe na Galeria Cañizares, 2014 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 122 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe na Galeria Cañizares, 2014 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Quando resolvi produzir os “lambe-lambes” para o espaço urbano, concentrei minhas
colagens nos bairros e locais que frequento, o Rio Vermelho e o Stiep. As intervenções
urbanas que fiz no bairro do Rio Vermelho começaram com a imagem do lambe-lambe
intitulado Homem-Leão. (Figura123) Ele foi fixado onde existe um semáforo que, ao dar o
sinal vermelho, possibilita a quem está dentro do carro ou do ônibus ter alguns segundos para
observação dos desenhos. No caso deste leão, busco fazer alusão do homem engravatado
contemporâneo com o rei da floresta, destacando a semelhança em expor sua superioridade
diante dos demais. O que chamou atenção nesta intervenção foi seu desdobramento. Quando
este desenho foi colado, era período eleitoral de campanhas presidenciais, outubro de 2014.
Dias depois, foram colados adesivos de ambos os candidatos e pouco depois ambos foram
arrancados. O desenho permanece colado até hoje, com duas partes arrancadas, onde estavam
os adesivos de propaganda dos candidatos presidenciáveis.

Figura 123 - Santil, Homem-Leão, lambe-lambe, 2014.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Durante uma madrugada do ano de 2015, efetuei a colagem de um desenho lambelambe em frente a uma Igreja Evangélica, no bairro do Rio Vermelho em Salvador. Esta
colagem durou menos de vinte e quatro horas. Foi colada na madrugada e pela manhã já havia
sido arrancada. Colei ao lado da porta de entrada da Igreja, de forma que se conseguisse
captar o letreiro da Igreja com seu nome completo, estabelecendo um diálogo direto entre a
obra, o suporte e o espaço explorado.
Para construir este personagem, intitulado Homem-Águia (Figura124), utilizei a
cabeça de uma águia, por ser um animal respeitado por sua capacidade de caça e domínio
sobre suas presas. Para o corpo coloquei um homem vestido de paletó e gravata, em traje
social, assim como os pastores dessas igrejas. Com um livro em uma das mãos e na outra, o
dedo em riste, um orador diante de sua platéia. Foi desenhado em postura de superioridade
como uma águia direciona o seu voo, para alcançar sua presa.

Figura 124 - Santil, Homem-Águia, lambe-lambe/ site specific, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

A partir da qualidade pejorativa que popularmente se refere ao burro como animal
pouco inteligente, criei o personagem Homem-Burro (Figura 125), que foi colado no fundo da
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Biblioteca Pública Juracy Magalhães, localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.
Este desenho foi um dos primeiros a serem colados e um dos poucos que restaram, e
sobrevivem até hoje, mesmo com alguns pedaços rasgados, riscados e até chiclete colado
encima. Dessa forma, o desenho do Homem-Burro, colado atrás da Biblioteca, tem o interesse
de fazer uma alusão metafórica do sentido da palavra burro na sociedade.

Figura 125 - Santil, Homem-Burro, lambe-lambe/ site specific. 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Em algumas cidades brasileiras, também em Salvador-Bahia, ainda é possível
encontrar pessoas que prendem pássaros em gaiolas, para desfrutarem de seu canto. A
situação de observação deste comportamento, fez-me elaborar o personagem Homem-Pássaro
(Figura126), invertendo os papéis e trocando corpos e cabeças. Sendo um ser humano com
cabeça de pássaro, andando apressado, segurando em uma das mãos uma gaiola, que leva
dentro um pássaro com cabeça humana.
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Figura 126 - Santil, Homem-Pássaro, lambe-lambe/ site specific. 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Para falar sobre os encontros e desencontros de casal, construí os personagens Casal
Chifrudo. (Figura127)

Figura 127 - Santil, Casal Chifrudo, lambe-lambe 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Nesta imensidão de seres que observo pelas ruas, construí a Mulher Perua,
(Figura128) muito comum em qualquer parte do mundo, e representa a mulher esnobe. Esta
obra foi fixada no Rio Vermelho e mantém-se conservada.

Figura 128 - Santil, Bicho-Homem, lambe-lambe, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Também no bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador-Bahia, é comemorado
anualmente, no dia 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, representada por uma sereia5 em uma
vila de pescadores, que se encontra no local. Essa tradição me interessou, pelo fato de
misturar o corpo humano com o corpo animal. Desde a infância observava sua representação
na cidade. Iemanjá é uma das principais expressões da mitologia afro brasileira. Assim,
realizei uma Iemanjá intitulada Mulher-Peixe em formato de lambe-lambe, para ser colada no
Rio Vermelho. Contudo, durou menos de uma semana, até ser danificada. (Figuras 129-130)

5

Festa de Iemanjá, onde admiradores e fiéis depositam presentes no mar direcionados à sereia, agradecendo
pedidos concedidos.
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Figura 129 - Santil, Mulher-Peixe, lambe-lambe. 2015 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 130 - Santil, Mulher-Peixe, lambe-lambe 2015 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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No Brasil existe o costume de chamar a mulher bonita de gata, então, construí a
personagem Mulher-Gata (Figura 131), elaborando um desenho em que o corpo feminino
traja um vestido curto com as mãos na cintura e usa sapatos altos. Acima do pescoço, a cabeça
de gata. Esse trabalho encontrava-se no Rio Vermelho até a parede ter sido renovada.

Figura 131 - Santil, Mulher Gato, lambe-lambe, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Por ter os desenhos de lambe-lambe regularmente arrancados, destruídos, danificados,
resolvi explorar o formato de adesivos menores, também conhecidos como stickers. A caneta
marcadora preta, com uma carga de tinta extra, facilita a ação da tinta sobre a superfície lisa
do papel adesivo branco. Ao reduzir os tamanhos, resolvi explorar mais a parte dos bustos dos
personagens; gostei do resultado. Os stickers foram colados em lugares específicos
procurando estabelecer um diálogo com o suporte a ser utilizado, o Homem-Fera representa a
ambição do ser humano, sobretudo no período contemporâneo, foi colado em uma lixeira, já o
Homem-Rato foi colado dentro de um ônibus da metrópole, com o intuito de denunciar a
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sujeira que as pessoas fazem quando utilizam o coletivo e acabam por atrair ratos. (Figuras
132-139)

Figura 132 - Santil, Homem-Fera, stickers, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 133 - Santil, Homem-Passáro, stickers, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 134 - Santil, Homem-Porco, stickers, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 135 - Santil, Homem-Gato, stickers, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 136 - Santil, Homem-Rato, stickers/ site specific, 2015 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 137 - Santil, Homem-Rato, stickers/ site specific, 2015 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 138 - Santil, Homem-Touro, stickers/ site specific, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 139 - Santil, Homem-Fera, stickers/ site specific, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Os postes são ótimos suportes para a arte urbana, principalmente por sua superfície
curva e lisa e por manter sempre iluminada a sua obra. Com o adesivo do busto do HomemCão (Figuras 140-141) colado no poste, utilizo e faço referência ao costume dos cães de
urinarem na base do poste, para marcarem seu território.
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Figura 140 - Santil, Homem-Cão, stickers/ site specific, 2015 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Figura 141 - Santil, Homem-Cão, stickers/ site specific, 2015 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

Com tais adesivos resolvi trazer personagens mais polêmicos, por exemplo, a MulherVaca (Figuras 142-143), com o objetivo de questionar e ironizar expressões preconceituosas.
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Figura 142 - Santil, Mulher-Vaca, stickers/ site specific, 2015 (1).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 143 - Santil, Mulher-Vaca, stickers/ site specific, 2015 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal

O Homem-Rato (Figuras 144-146) adquiriu o formato de adesivo de 10 x10 e com
outra roupagem, foi apenas desenhado da cabeça até o busto, tendo, pois, seu tamanho
reduzido. Após inverter e colocar a cabeça do rato com o paletó, em um aspecto menos
repugnante e mais formal, parece que as pessoas aceitaram melhor o desenho, e ficou intacto
pelo período aproximado de um mês.
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Figura 144 - Santil, Homem-Rato, stickers, 2015 (1)

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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Figura 145 - Santil, Homem-Rato, stickers, 2015 (2).

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
Figura 146 - Santil, Homem-Rato, stickers, 2015.

Fonte: Santil / Arquivo Pessoal
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dando ênfase aos antecedentes que pontuam o desenho na criação artística individual
e teóricos que abordam as relações nas sociedades contemporâneas, os processos
metodológicos e ações aplicadas a esta investigação envolvem pesquisa de campo, prática e
bibliográfica, esta última baseada no levantamento de autores, que propõem uma
compreensão dos comportamentos humanos nos centros urbanos, colocados em relação à arte
contemporânea, bem como as teorias da arte alinhadas com os principais temas da pesquisa, o
desenho e a miscigenação entre homem e animal.
Desta maneira, apresento paralelos e desdobramentos sobre a poética visual dentro do
espaço urbano enquanto meio de expressão, reflexão e interação. Penso colaborar para refletir
sobre práticas artísticas neste espaço e suas transformações através de uma construção
simbólica na urbe.
Após algumas considerações teóricas e realização de trabalhos artísticos pautados na
relação entre arte urbana e sociedade, esta pesquisa reflete o funcionamento do desenho
enquanto intervenção artística no espaço urbano, requisitando códigos de interpretação,
utilizando o exemplo do imaginário milenar de miscigenação entre ser humano e ser animal,
como método de comunicação entre obra, artista e público.
Ao realizar essa pesquisa, identifiquei em variadas culturas, a tradição de unir a figura
humana à figura animal, com propósito de relacionar-se com o mundo natural e estabelecer
comunicação com seres superiores, deuses mitológicos que lhe diriam o que fazer e como
agir, para viver bem e também constatei que, ao longo da história da arte e da humanidade, o
ser humano utiliza o imaginário, para buscar respostas sobre os mistérios da existência.
Aprendi com outros artistas e teóricos sobre o funcionamento da arte e como deveria atuar
como artista.
Segundo Almandrade (2008, p. 34)

Para construir uma imagem, o artista precisa saber ver e ler com dedicação o
pensamento do outro e entender as consequências de suas próprias reflexões.
Ou melhor dizendo, é indispensável uma relação mais íntima com as
imagens que foram depositadas na história, para se construir uma imagem
mais afinada com as condições de arte de nosso tempo.
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Em minha obra, Bicho-Homem o desapego material pela obra é uma questão que devo
trabalhar, pois uma imagem leva horas para ser construída e, a depender de sua aceitação,
pode levar segundos para ser destruída. Para mim, é um dos piores fatores a serem trabalhados
dentro do trabalho artístico no espaço urbano, pois infelizmente, parece evidente, quando se
faz arte urbana, que o diferente incomoda as pessoas; a intolerância está cada dia mais
presente nas ações humanas e, ao realizar arte urbana, quando a arte tem o contato direto com
o cotidiano, se vê como a inveja e a incompreensão pode destruir meses de pesquisa, pelo
simples prazer da satisfação pessoal e de preconceitos.
É uma pena, notar que Salvador não tem a cultura da arte urbana como em outras
cidades do mundo, talvez esta falta de educação artística venha pela ausência de um reflexo
em casa ou na escola, porém, é algo que deve ser combatido e modificado para que não se
acabe e ceda lugar ao bizarro.
O que pretendo atingir com meu trabalho é algo sobre o qual não tenho controle, pois
uma vez meu trabalho na rua, o mesmo é sujeito a interferências alheias. Apesar de querer que
meu trabalho toque o maior número de pessoas, pelo fato de ser uma obra de grande dimensão
e estar localizado no espaço público, após colar o trabalho na parede, sua consequência é
imprevisível. Pode durar uma noite ou um mês, até ser arrancado ou rasgado da parede.
É um exercício de desapego, que é desenvolvido desde a compra dos materiais, sua
construção e sua colagem na rua. É algo que devo praticar e considerar que o trabalho que
leva horas de produção e pesquisa, pode ser destruído em segundos, e, com isso, a mensagem
que pretende ser transmitida pode não ser propagada, porque a pessoa que passa diante da
obra, pode não perceber a ideia da obra, por não vê-la, não observá-la ou simplesmente,
porque ela foi arrancada por alguém que se incomodou com a mesma.
Conforme nos ensina Peixoto (2004, p. 15) “A função da arte é construir imagens da
cidade que sejam novas, que passem a fazer parte da própria paisagem urbana. Através dessas
paisagens redescobrir a cidade.”
As relações entre arte e cidade estão presentes ao longo da história e não raramente
delineiam relações que a um só tempo particularizam e expandem as possibilidades de
compreensão da sociedade, de sua cultura e hábitos.
O espaço público, onde a cidade parece expandir-se com suas rupturas, é um lugar
propício à experiência artística. A arte urbana subverte o estabelecido isolamento e
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individualismo presente nas grandes metrópoles e continuará subvertendo, explorando a
evolução humana como temática e a evolução dos materiais gráficos, como fonte de expansão
da arte.
Em meu desenho, destaco o contorno diante do fundo branco do suporte, sem usar
cores e texturas, valorizando a expressividade do desenho em contraste com o espaço no qual
será inserido. Antes de colar o meu desenho penso sobre relação ao local, se ele vai ser
visualizado adequadamente, sem barreiras visuais, que possam atrapalhar sua fruição.
Os contrastes e relações possíveis entre a superfície do desenho e a superfície da
cidade são ocasionados posteriormente à instalação do desenho. Intervenções externas como
riscos, inscrições e rasgos, são constantes neste tipo de arte.
Uma vez que a superfície do desenho se amalgama com a superfície da cidade, já
estará sujeita às intempéries do espaço urbano. Adesivos políticos, cartazes de eventos,
marcas e adesivos de outros artistas urbanos, passaram a fazer parte da superfície do desenho,
por vezes agregando algum significado poético, em outras sendo utilizado como uma
superfície para expressão de outras pessoas.
Esses desdobramentos são sempre surpreendentes, por bem ou por mal, extrapolam o
significado inicial de comunicar e passam a ser o próprio veículo de comunicação bilateral.
Dei-me conta de que eu, como artista contemporâneo, sou o responsável por registrar a
relação entre homem e animal nos dias atuais, para que daqui a décadas ou milênios,
pesquisadores ou interessados em conhecer o meu período, tenham os meus desenhos como
fonte de pesquisa, assim como estou tendo com os hieróglifos egípcios e tantas outras culturas
agora.
Estas ações da pesquisa de campo e de colagem dos desenhos ampliaram meu modo
de pensar como ser humano e atuar como artista plástico. Minha visão da arte foi bastante
alterada e, atualmente, não me prendo mais aos espaços fechados.

Em poucas palavras, o bom desenho é a melhor expressão visual da essência
de ‘algo’, já seja isso uma mensagem ou um produto. Para fazê-lo fiel e
eficazmente, o desenhista deve buscar a melhor forma possível para que esse
‘algo’, seja conformado, fabricado, distribuído, usado e relacionado com seu
ambiente. Sua criação não deve ser somente estética senão também
funcional, enquanto reflete ou guia o gosto de sua época. (WONG, 1979, p.
65)
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Concluo que a obra Bicho-Homem consegue atingir as pessoas nas ruas e fazê-las
pensar sobre o comportamento humano dentro do espaço urbano. Chego a esse raciocínio pelo
retorno que tenho de pessoas que não conheço, e que passam a conhecer-me por visualizar a
obra na rua e comentar com amigos, que, em seguida, passam-me a informação.
Esse retorno por parte do público é importante para notar que a construção do
desenho, da ideia, a realização da intervenção, o investimento financeiro e de tempo não foi
em vão e obteve sua potencialidade de comunicação com o fruidor.
A resposta positiva do fruidor incentiva a continuidade da produção e supera a
decepção vivida com as intervenções que destroem ou danificam a obra. Ao mesmo tempo a
ação que danifica a obra me leva a procurar explorar outros suportes e tamanhos, elemento
potencializador para o desdobramento da obra Bicho-Homem.
Cada artista destaca aquilo que mais lhe chama a atenção, que faz parte do seu
cotidiano, que mexeu consigo de alguma forma, seja positiva ou negativa, reflexiva ou
espontânea. Para o artista visual tudo o que faz parte do seu campo sensorial é motivo de
inspiração e ideias.
Do ponto de vista de Kelly (1972, p. 57)

Deve-se dar sensibilidade do artista a captação e seleção dos motivos: o
encontro com os ‘fatos sensíveis’. Tanto são os acontecimentos, sítios,
personagens, dramas que a sua seleção, através da captação requintada,
constitui o valioso ponto de partida da criação. Nem sempre a captação do
fato decorre do fato: o mais das vezes decorre da maneira de descobri-lo por
parte do artista.

Estabelecer uma comunicação não verbal dentro da cidade é algo complexo, porém
possível; para isso, a adaptação da linha do meu desenho ganhou em espessura para facilitar
sua visualização e interpretação, principalmente para concorrer com a pressa contra o tempo e
todas as informações presentes nas ruas. A referência do traço dos veículos de comunicação
de massa contribui para um diálogo cômico sobre os comportamentos humanos dentro das
grandes cidades, o que atinge públicos de diferentes idades e possibilita uma abordagem leve
sobre temas polêmicos da sociedade contemporânea. Nesse contexto, Peixoto (2004, p. 26)
assegura que “Na cidade, os olhos não veem coisas, mas figuras de coisas que significam
outras coisas.”
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Com diz Peixoto (2004, p. 212), no livro Paisagens urbanas, “A pressa, a falta de
tempo, priva as imagens de toda particularidade e consistência”, porém, acredito que mesmo
com a pressa e a falta de tempo comuns nas sociedades contemporâneas, quando uma obra de
arte urbana estuda as possibilidades de abordagem e atuação no espaço urbano, como foi o
caso da obra Bicho-Homem em seu processo de desenvolvimento durante esta pós-graduação,
obtendo embasamento histórico, teórico e poético, possibilita que essa obra se destaque das
demais e no seu entorno, encontrando um meio de expressão capaz de superar as adversidades
que o tempo cria, ao privar as imagens urbanas de toda a particularidade e a consistência, que
sugere Peixoto.
Como argui Ferrara (1988, p. 8) “[...] toda prática humana é cultural e,
necessariamente, representativa, ou seja, esta representação concretiza nossos próprios
pensamentos.” Baseado nesse pensamento, concluo que a necessidade de expressão humana é
tão natural quanto o seu desejo de mover-se, caminhar, ir adiante.
Desde os desenhos rupestres até a arte urbana atual, o ser humano precisa colocar para
fora de si suas ideias, seus pensamentos, seus desejos, querendo ser notado pela sociedade em
todo seu emaranhado de sensações. Ao colar meus desenhos em superfícies da cidade,
também estabeleço o desejo de expressar meus pensamentos, ser visto, ouvido, lembrado de
alguma maneira, concretizando minha ação.
Ao realizar essa investigação das influências de meu estilo de desenho e seu conteúdo
temático, pude notar que minhas reflexões sobre o meu entorno, sempre me acompanharam
em meus pensamentos e como artista visual, tenho recursos técnicos, para construir imagens
que traduzem tais pensamentos.
Como qualquer ser humano, que deseja expressar-se de alguma maneira, comigo não
foi diferente, porém, resolvi utilizar o meu desenho para realizar essa expressão e obtive um
resultado positivo, pois das colagens que fiz, tanto utilizando adesivo ou lambe-lambe, de
todas as obras que colei nas ruas de Salvador desde janeiro de 2013 até junho de 2015, metade
foi arrancada ou danificada completamente e a outra metade permanece colada até o dia de
hoje.
Com isso, pude chegar à conclusão de que existem pessoas que gostam dos desenhos e
buscam e esperam encontrar novas colagens em outras superfícies da cidade e também
existem pessoas que se sentem incomodadas com os desenhos e os rasgam ou interferem de
alguma maneira, pois são atingidos de modo tal que a primeira reação é destruí-los para que
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não façam mais parte do seu campo visual. Todavia, enquanto artista visual que sou, o desejo
de expressar-me continuará me levando para novos suportes, métodos e técnicas, o diálogo
será ou não estabelecido, compreendido ou desconhecido, mas o desejo de continuar
produzindo e construindo meios de comunicação para expor meus pensamentos sob a forma
de desenho é o que me move enquanto artista visual e ser humano.
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