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1 Tema 

Representação do Homem com base em referências do mundo que o 

circunda, assim como das interferências de elementos externos a este sujeito, revelando 

um ente com características que tangenciam o conceito de monstro enquanto corpo 

organizado com conformação anômala. Por anomalia, compreende-se o erro no 

sistema, sendo este sistema o próprio sujeito. Para a realização deste processo, foi 

elaborada uma série de trabalhos denominados por mim de ‘Deformações Impossíveis’ 

e, para isto, utilizarei os recursos da escultura, do desenho, da modelagem digital, de 

vídeo e instalação. 

 

2 Objetivos 

Representar e pensar o Homem, problematizando conceitos como belo/feio, 

normal/aberração, humano/não-humano, por meio das características físicas comuns a 

todos os entes, assim como seus desdobramentos por meio de deformações 

anatômicas e outros recursos que surgirem em decorrência do processo criativo. 

Desenvolver uma pesquisa em artes plásticas a partir dessa produção empírica. 

 

3 Referencial Teórico 

A produção das obras foi analisada sob o ponto de vista do estudo da 

fenomenologia, como tratada por Merleau-Ponty. Em relação às questões que envolvem 

o conceito de monstro e aberração, trabalhei com os autores Julio Jeha, Luiz Nazário e 

Jurgis Baltrusaitis. Sobre a questão entre o belo e o feio, utilizei ‘A História da Feiúra’, 

obra de Umberto Eco. Sobre o conceito de corpo sem órgãos, consultei a obra de Gilles 

Deleuze. 
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4 Histórico do Projeto 

Nas disciplinas de pintura com modelo vivo, despertei o interesse pelo estudo 

de anatomia, ainda sem saber ao que isto me levaria. Estava muito distante de saber o 

que poderia ser um caminho para a descoberta de um estilo próprio. Os exercícios 

ficaram então focados na reprodução da anatomia e na própria técnica de pintura (Figs. 

1 e 2). 

Durante a disciplina de modelagem digital, vi no decorrer do processo de 

aprendizado da técnica que o primeiro estágio do trabalho era o que mais me prendia o 

interesse. Para a produção de um personagem em 3D, inicia-se trabalhando com um 

cubo. A esse cubo são adicionadas mais faces, chamadas polígonos, transformando 

este cubo em um objeto geométrico mais complexo. As faces deste objeto são 

posicionadas e multiplicadas algumas vezes, com o objetivo de deixá-lo o mais próximo 

possível do personagem final, mas com um número não muito alto de polígonos. A este 

objeto poligonal, similar ao personagem que se quer fazer, mas sem detalhes, sem 

textura, sem cor e sem acabamento, se dá o nome de malha básica ou base mesh (Figs. 

3 e 4). Os estágios seguintes, em grande número, são de refinamento de detalhes, para 

se chegar a um personagem complexo e acabado. Mas aquela malha básica, composta 

de poucas faces e arestas, aquela forma bruta sem personalidade, foi a que me prendeu 

a atenção. Essa forma bruta trazia uma não-personalidade, ou ainda uma personalidade 

ajustável, como a pele de um camaleão, adaptável.  

Nas disciplinas de ateliê de pintura, detive a minha produção nessa malha 

básica, agora trazida para a tela, numa tentativa de ver quais perspectivas esse estudo 

poderia me dar. Experimentando o conceito de contraste simultâneo, as figuras eram 

pintadas sobre fundos, na maioria das vezes, chapados e de cores vibrantes (Figs. 5 e 

6). Experimentei buscar formas mais abstratas, a partir de um antigo desenho meu (Fig. 

7), de um personagem esguio, com mãos, pés, olhos e boca de cartum. Além disso, o 

personagem não tinha orelhas e nariz. Eu quis experimentar formas que fugissem de 

uma anatomia realista (Figs. 8 e 9), como também, em contraposição, tentei pintar rostos 

em algumas das figuras (Fig. 10). Mas o trabalho que parecia ter algum sentido para 

mim ainda era o de formas humanas que se assemelhassem àquela malha básica do 

3D, ainda sem detalhes, textura, rugas, fisionomia, ou seja, ainda sem rosto, sem 

personalidade, sem identidade (Figs. 11, 12 e 13). Fui sentindo com o passar do tempo a 

necessidade de representar no meu trabalho a minha visão do homem, já que era esta a 

figura que se repetia no meu processo. A partir desse momento comecei a enfrentar 
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dificuldades no processo criativo. Eu tinha uma produção em pintura que não 

evidenciava o que eu queria trazer para a tela, isto é, a representação de um homem 

essencialmente capaz de qualquer violência, um homem cru e visceral, mesmo assim 

inserido em uma sociedade reguladora, normalizadora. Comecei a ver nas figuras 

pintadas sem rosto uma máscara, talvez justamente o que escondesse e unificasse essa 

personalidade violenta. A máscara poderia ser esse homem violento, porém 

normalizado, inserido. A máscara neutra, a qual remetia à representação da malha base 

do 3D, poderia ser este homem que é todos e ao mesmo tempo nenhum. Mas a questão 

da violência não estava na obra, apenas o homem com a sua máscara neutra. Como as 

telas estavam, na sua maioria, guardadas enroladas, ou presas aos bastidores de 

madeira encostadas às paredes de casa, tentei explorar o conceito de violência na 

construção dos bastidores e molduras das obras. Foi nesse período que expus a 

primeira obra no saguão do IA. A pintura escolhida, pintada sobre papel, foi grampeada 

em uma superfície de cartões prensados, e estes amarrados sobre um estrado de 

madeira, construindo uma simulação da tela grampeada no bastidor, e este preso à 

moldura (Fig. 14). A exposição seguinte foi por ocasião da Bienal B de outubro de 2010, 

e, para esta ocasião, escolhi um tríptico de acrílica sobre tela, para o qual construí uma 

estrutura de madeira, pregada e amarrada às telas. A organização do tríptico no espaço 

foi mais uma tentativa de “sujar” a composição (Fig. 15). Estas foram minhas últimas 

produções em pintura. 

No início deste 2011 eu pude expor novamente no saguão do IA, desta vez 

com uma exposição individual. Aproveitei as férias de final de ano para desenhar o que 

poderiam ser as peças da exposição. Não quis expor a minha produção de pinturas, o 

que seria bem mais simples, sendo que, a priori, elas precisariam apenas de retoques e 

da construção das molduras. Queria uma produção nova e que pudesse me aproximar 

mais do meu objetivo, mesmo estando no trabalho realizado até o momento o germe da 

minha pesquisa. Desenhei figuras monstruosas, algumas humanas e outras inventadas 

(Figs. 16, 17, 18 e 19). A partir dos desenhos vi a possibilidade de usar aquela máscara 

neutra presente nas formas pintadas como uma máscara de fato, revelando o ‘monstro’ 

por baixo dela. Como referência para este monstro, pesquisei imagens microscópicas de 

insetos e aracnídeos. Neste ponto, vi três possibilidades para representar o que eu 

queria: uma produção em pintura, uma instalação de vídeos ou imagens em 3D ou uma 

instalação de esculturas. A minha escolha por escultura foi o que pareceu, para aquele 

projeto e para aquele momento, ser a técnica que daria os resultados que eu procurava 
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para o espaço expositivo. Modelei em argila cabeças baseadas nas referências 

pesquisadas e nos desenhos feitos (Fig. 20). Fiz cópias em gesso e um acabamento de 

pátina com pigmento cor de sangue. Com medo de que não desse tempo de produzir o 

número de peças mínimo para ocupar o espaço, fiz mais de uma cópia da mesma 

forma, mudando o ângulo de secagem, para que as cópias não ficassem iguais. 

Confeccionei máscaras com plástico, papel, cola e pigmento cinza, que ficaram fixadas 

em frente às cabeças, distantes o suficiente para não esconderem suas feições 

monstruosas, mas que continuassem fazendo parte delas. A disposição das peças na 

instalação acabou criando relações de espaço e tempo que eu pretendo explorar nos 

próximos trabalhos (Fig. 21).  

O passo a seguir foi começar a pensar o trabalho de conclusão de curso. Eu 

quis seguir com a ideia das máscaras e dos monstros que fora iniciada com a exposição. 

Além disso, eu queria usar os recursos de 3D, realidade aumentada, escultura, 

modelagem, pintura, ou seja, tudo o que eu pudesse ter aprendido até este momento, 

aliado ao meu trabalho de conclusão, inclusive no que dizia respeito a minha visão do 

homem. Produzi desenhos, projetos do que seria o trabalho final. Cheguei à conclusão 

de que deveria confeccionar o que chamei de “vestíveis” (Fig. 22). Pensei em cabeças 

feitas de um material leve, talvez papelagem, que pudessem ser ao mesmo tempo 

esculpidas e usadas como capacetes. Seriam esculpidas em forma de monstros e 

usadas como capacetes. À frente da ‘cara de monstro’ teria uma máscara neutra, 

construindo uma relação entre a pessoa que usaria o capacete, a cara de monstro e a 

máscara. Depois, eu quis acoplar mecanismos de microcâmeras e vídeos no capacete 

(Fig. 23). Uma câmera estaria acoplada no capacete e apontada para fora, captando 

imagens externas. Uma tela, dentro do capacete, mostraria imagens ao usuário. Quando 

alguém passasse em frente à câmera, esta pessoa seria vista com cabeça de monstro 

por quem estivesse usando o capacete. Este efeito seria possível por meio da tecnologia 

de realidade aumentada. Fui questionado pelo orientador sobre a máscara neutra anexa 

ao capacete, e pensei em substituí-la por outra traquitana tecnológica que 

acompanhasse o meu raciocínio. Haveria uma segunda câmera, do lado de dentro, 

apontando para o rosto da pessoa que veste o capacete. Do lado de fora, ao invés da 

máscara neutra, uma segunda tela, mostrando o rosto de quem está lá dentro. Foi a 

minha ideia de que, mesmo sem a máscara neutra, o monstro ainda poderia ser 

qualquer um e todos ao mesmo tempo. Eu queria estabelecer uma relação entre a 

pessoa que vestisse o capacete e os espectadores da obra. Enquanto os espectadores 
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vissem alguém vestindo seu monstro real e, mesmo assim, mostrando a máscara que 

esconde esse monstro (na tela externa que mostraria seu rosto), esta pessoa veria os 

espectadores como monstros (na tela dentro do capacete). 

Foi nos encontros de orientação com o prof. Adolfo Bittencourt que pude ver 

que o que eu estava fazendo era, na verdade, tentar ilustrar a minha ideia ou o meu 

conceito. O projeto de trabalho estava focado nos espectadores e na relação que eu 

queria estabelecer entre eles, ficando a obra em último plano. Mais uma vez, parti para o 

desenho de projetos, mas, desta vez, focando na criação na obra, do objeto artístico, da 

instalação, etc. Eu não me preocupei em forçar uma linha criativa que fosse uma mera 

ilustração de conceitos, mas, sim, projetar livremente qualquer objeto que eu quisesse 

executar e expor. Com os desenhos prontos, pude ver uma linha comum que conectava 

os trabalhos e, só então, recomeçar uma produção que continha tudo aquilo o que eu 

queria tratar, mas focada na obra propriamente dita. Escolhi os desenhos de rostos 

humanos que continham interferências na forma. Estas interferências vinham da minha 

pesquisa em referências da anatomia humana, assim como de insetos, aracnídeos e 

outros animais. Denominei este processo de adição dos elementos à figura humana de 

“Deformações Impossíveis”.  

 

4.1 A instalação Deformações Impossíveis 

Para a realização da instalação Deformações Impossíveis, produzi três 

esculturas usando técnicas variadas, uma série de assemblagens em papel, duas séries 

de desenhos em papel e um vídeo de animação digital. A seguir, descrevo os processos 

de produção das peças. 

  

4.1.1 Sorridente - escultura 

Modelei em argila uma cabeça humana, etapa que levou aproximadamente 

duas semanas (Fig. 24). A figura do busto de um homem sorrindo foi escolhida com 

base nos desenhos feitos anteriormente. A seguir, fui “adicionando” deformidades 

baseadas nas referências já citadas. Depois, fiz o molde em gesso, uma peça inteira 

sem divisão de tacelos, o que pareceu o mais adequado para a geração de uma cópia 

em látex. Essa cópia, como uma máscara de borracha, não tinha sustentação por si só. 

Primeiramente, preenchi o busto de látex com buchas de papel encharcadas em cola 

branca. Com o preenchimento de papel e cola o busto ficou instável, o que me fez 

completar os espaços vazios derramando gesso no interior da peça, dando-lhe 
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estabilidade. Depois de seca por dentro, costurei sua base com linha comum de 

algodão, fechando a peça por baixo. Por último, usei tinta acrílica para dar cor base na 

peça e simulação de pátina para marcar o volume (Fig. 25). A peça ficou com o tamanho 

aproximado de um terço de uma cabeça adulta normal. 

 

4.1.2 Morto - escultura 

Com a primeira cabeça pronta, pude iniciar a confecção de um segundo 

busto, desta vez em tamanho natural. Novamente, iniciei por uma forma humana 

tradicional, baseada em um dos desenhos realizados. Modelei a forma “limpa”1 (Fig. 26), 

buscando uma representação realista de um rosto humano. A seguir, adicionei as 

deformidades com base nos desenhos que nortearam esta etapa do processo (Fig. 27). 

Essas deformidades se mostraram, no desenvolvimento da peça, não só como 

transposições do desenho original, mas também como inserções provenientes do acaso 

criativo advindo do processo de elaboração. Nesta peça, devido ao seu tamanho, dei 

especial atenção aos pequenos detalhes, como rugas, poros e cicatrizes. Pude também 

dedicar mais tempo à sua estrutura anatômica para depois, até certo ponto, subvertê-la 

em busca das deformidades que foram desenvolvidas na forma. Para a construção do 

molde para cópia, por sua complexidade e tamanho, escolhi usar como material látex 

com tiras de tecido (Fig. 28). A escolha do látex deu-se por ser este um material que 

poderia preservar a riqueza de detalhes contida na modelagem em argila, porém não 

precisaria de uma construção de fôrma em tacelos, o que levaria mais tempo e com um 

grau de complexidade incompatível com o tipo de resultado pretendido. A rapidez na 

construção de um molde inteiro em látex com estrutura de tecido tem como 

desvantagem a criação de uma fôrma que será perdida no processo de cópia. Como 

não havia o objetivo de mais de uma cópia para esta peça, a escolha pelo látex mostrou-

se a mais adequada. Construí uma base de sustentação com blocos de argila para o 

apoio da fôrma, colocada de cabeça para baixo para receber o gesso. A escolha do 

gesso deu-se pela minha familiaridade com o material e, com isso, a possibilidade de 

alcançar o resultado aspirado. Com a peça em gesso seca, a fôrma foi cortada com 

estilete, com o objetivo de revelar a cópia. Os retalhos do molde mostraram uma riqueza 

de possibilidades no sentido da geração de cópias que seriam fragmentos da peça 

                                                 
1 Neste momento, o termo “limpo” refere-se a uma representação mais realista de um homem 

comum, sem deformidades ou características físicas que possam colocá-lo em evidência. 



 

 

13

inicial. Porém, como a minha atenção nas semanas seguintes voltou-se exclusivamente 

ao busto maior e pelo fato de o látex utilizado não ser vulcanizado, o aparecimento de 

fungos no molde acabou por inutilizar os retalhos. Durante aproximadamente três dias, 

detive-me no retoque de detalhes no gesso da cópia, assim como no seu processo de 

polimento. Para a pintura, apliquei algumas camadas de cor base acrílica em tons 

brancos e amarelos. A seguir, fiz camadas em tons de azul, vermelho, roxo e verde, a 

fim de simular hipoderme e derme (Fig. 29). O passo seguinte estendeu-se por duas 

semanas, o que resultou na aplicação de aproximadamente trinta camadas de veladura 

para a obtenção dos tons da epiderme. Na última etapa do processo de pintura, apliquei 

algumas demãos como simulação de pátina para dar profundidade às rugas, aos poros 

e às depressões do busto. No projeto original, o suporte expositivo do busto seria um 

aquário de vidro ao seu redor, o qual seria preenchido com areia até a altura de 1,45 

metro. O busto, em tamanho natural, seria colocado sobre a areia, mais precisamente 

dois centímetros enterrado nela. Escolhi essa configuração para criar a ilusão de que, 

dentro do aquário de vidro, enterrado na areia, havia um corpo de aproximadamente 

1,80 de estatura. Por questões de viabilidade técnica e financeira, o projeto foi alterado. 

O novo projeto compreendia uma caixa de compensado de madeira, com 1,45 metro de 

altura, preenchida com areia. No centro, imerso dois centímetros na areia, o busto cria a 

ilusão de corpo completo, já que aparenta estar enterrado até o peito. 

 

4.1.3 Verme - escultura 

A peça construída a seguir foi uma figura monstruosa, com aspecto de 

verme, com os mesmos caracteres de deformidades desenvolvidos nas figuras 

humanas, além de inserções de equipamentos de vídeo (Fig. 30). A estrutura básica foi 

montada usando caixas de papelão coladas, grampeadas e amarradas. Sobre esta 

carcaça, foram colados feixes de papel jornal enrolado para obtenção de volumes que 

simulassem uma estrutura muscular. A seguir, camadas de papel jornal encharcado em 

cola branca foram colocadas sobre a estrutura inicial, a fim de simular uma pele de 

cobertura homogênea. Sobre a “pele”, foram modelados com papel e fita adesiva os 

tentáculos que revestiram a criatura. Além disso, acoplei à frente da estrutura um monitor 

de computador de 9 polegadas e equipamento de captação de vídeo, mais 

especificamente uma webcam. Como o peso do equipamento eletrônico fez com que a 

forma dobrasse, formando uma barriga, e pendesse para frente, coloquei uma estrutura 

feita de alumínio em seu interior que a impediu de se deformar, além de uma amarração 
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interna na parte de trás que a manteve estável. Modelei, novamente usando técnica de 

papelagem, boca, língua e dentes. Como última camada de material, coloquei tiras de 

tecido entrelaçadas, embebidas em cola branca. Após a secagem da cola, apliquei 

camadas de tinta em tons de vermelho, amarelo e magenta, além de detalhes em azul e 

branco. 

Para o funcionamento do sistema de vídeo, conectei o monitor de vídeo e a 

webcam a um computador portátil, um laptop configurado para este fim2. O resultado 

visualizado no monitor de vídeo é uma imagem desfocada em preto e branco do 

espectador, apresentada com um atraso de quase 1 segundo. No processo de 

montagem da peça, realizei testes com diferentes níveis de ajuste de foco, velocidade de 

retorno da imagem e tamanho final da projeção. Aspectos desta configuração final, como 

o desfoque, a ausência das cores e o atraso na imagem, pareceram-me os mais 

promissores para a introdução de uma atmosfera de estranheza na relação do 

espectador com a obra e, graças ao aparato de retorno de imagem, para a criação de 

uma relação também da obra com o espectador. 

Durante a construção da peça, fiquei com dúvidas sobre a relevância e a 

necessidade dessa obra em particular. Já que o cerne do trabalho é o homem e suas 

deformações são seus adendos experimentais, são as descobertas, frutos do processo 

criativo não linear, são os “erros no sistema”, então por que expor uma obra não 

humana? Os elementos humanos surgiram durante a construção da peça. Os próprios 

tentáculos e outros abscessos somente existem no trabalho porque surgiram em 

decorrência da forma humana e inserções nela experimentadas. Por outro lado, a 

presença humana é evidente nos aparelhos tecnológicos inseridos na escultura. O 

monitor de vídeo, mesmo com sua estrutura externa de plástico oculta sob a escultura, 

deixando apenas uma superfície de vidro liso aparente, por subverter as imagens 

reproduzidas, é por si só, uma forte marca da presença do homem. 

 

                                                 
2 Para esta configuração tornar-se funcional, foi utilizado um laptop com saída de vídeo VGA, na qual 

foi conectado o monitor de vídeo de 9 polegadas, preto e branco. A webcam foi conectada por meio 

da porta USB do computador. Para integrar e fazer funcionar os equipamentos, foi instalado no 

computador um sistema operacional Linux, mais especificamente a distribuição Slitaz. A saída de 

vídeo foi configurada para uma resolução de 640 x 480 pixels, e o efeito de desfoque foi alcançado 

ajustando manualmente a webcam. 
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4.1.4 Vivo – animação digital 

A modelagem digital foi uma etapa importante no processo de construção e 

maturação do trabalho. A criação das “deformações impossíveis”, no ambiente virtual3, 

dá-se sob outras regras, diferentes daquelas impostas em um trabalho com outros 

materiais, como argila, por exemplo. Os principais aspectos que se destacam como 

diferenças entre a modelagem digital e a tradicional são a temporalidade e a fisicalidade. 

A qualquer tempo, pode-se alterar a anatomia básica do objeto, a cor e a escolha do 

material a ser representado. O objeto não obedece a regras de secagem, resistência do 

material ou variáveis climáticas. A mutabilidade do objeto artístico é sempre atemporal, 

disponível e controlável. 

Novamente, escolhi um dos desenhos iniciais do projeto, a fim de fazer sua 

transposição para o ambiente virtual. O primeiro estágio, responsável pela modelagem 

da malha básica, aquela forma de poucas faces que servirá de germe inicial para o 

personagem digital, foi executado em um dia aproximadamente. Nas semanas 

seguintes, o refinamento foi de correção da anatomia do personagem. Esse refinamento 

foi no sentido de buscar, além de caracteres anatômicos clássicos, uma subsequente 

adição de anomalias para a descoberta das deformações impossíveis decorrentes do 

processo de criação e pesquisa no trabalho. A seguir, passaram-se algumas semanas 

nas quais trabalhei nos detalhes finos, como rugas e poros. Dois dias foram usados para 

a pintura digital do busto. Essa pintura obedece aos mesmos cânones da pintura realista 

clássica, com início pelas camadas frias e subsequente adição de camadas de ‘tinta’ 

quentes para a simulação mais próxima possível de uma pele real (Fig. 31). O processo 

seguinte é o de rigging, no qual se constrói uma estrutura muito parecida à óssea, assim 

como controles de movimento, o que possibilita o controle das ações do personagem. 

Para iniciar o processo final de animação, gravei um vídeo do meu próprio rosto, olhando 

para a câmera durante dois minutos e meio, o que serviu de modelo para os movimentos 

do personagem. A mímese dos movimentos assegura que o duplo digital possa ter uma 

naturalidade e verossimilhança com a realidade. O processo de animação é lento, 

                                                 
3 Foram utilizados no processo de modelagem e animação digital quatro programas. O Autodesk 

Maya foi utilizado para a criação da malha básica, criação da cena, iluminação e animação do 

personagem. O Pixologic Zbrush foi utilizado na modelagem fina do personagem e na pintura digital. 

O Adobe Photoshop foi o programa usado na calibragem de cor das imagens que compuseram o 

busto digital. Por último, o Adobe Premiere foi o programa responsável pela pós-produção e 

finalização do vídeo. 
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realizado quadro a quadro do vídeo, conferido diversas vezes por segundo o material a 

ser finalizado. Aproximadamente duas semanas e meia foram necessárias para finalizar 

essa etapa do processo. A finalização do personagem dá-se na renderização da 

animação. A renderização é a etapa na qual são feitos os cálculos para criação das 

imagens finais, com toda a sua complexidade de luz, reflexos e cores. Este é o momento 

no qual se deixa o computador “trabalhando” sozinho durante algumas noites, tempo 

necessário para finalizar dois minutos e meio de vídeo. 

 

4.1.5 Íntegro - assemblagem 

Como os desenhos e projetos anteriores a este TCC formaram parte 

essencial na obtenção destas obras, elenquei os trabalhos mais significativos que 

representam o germe das “deformações impossíveis” a fim de ampliá-los e imprimi-los. A 

partir de uma subdivisão de assuntos, pude montar de forma mais clara um histórico de 

imagens que fosse complementar as obras escultóricas, mas que também formasse 

séries finalizadas de objetos artísticos.  

Na série de obras “Íntegro”, uma imagem publicitária de bebê (Fig. 32) foi 

manipulada em programas de edição gráfica. Na manipulação, foram evidenciados os 

constituintes ocultos da anatomia do bebê. Músculos, crânio e sangue foram 

reorganizados digitalmente, a fim de redistribuir aleatoriamente essas camadas de tecido 

orgânico na imagem original. Essas manipulações foram impressas, algumas rasgadas, 

coladas sobre papel, além de sofrerem interferências com tinta acrílica (Fig. 33). Cinco 

quadros formam a série, mostrando a reorganização dos elementos constituintes de um 

personagem que, a priori, sustenta características de um belo contemporâneo, vendável 

e agradável aos sentidos. 

 

4.1.6 Deformações Impossíveis - desenho 

 Os desenhos que serviram de projeto para a criação das peças 

tridimensionais de duas produções distintas foram ampliados e impressos em papel com 

1,15 por 1,45 metro (Figs. 34 e 35). Seis obras foram produzidas ao total, três em 

formato retrato e o restante em formato paisagem. As obras de orientação horizontal 

fazem parte dos cadernos de rascunhos e projetos que geraram as esculturas da série 

“Ordinários”, de janeiro de 2011. São formas monstruosas, fruto da pesquisa de imagens 

microscópicas de insetos e aracnídeos. As criaturas usam máscaras neutras, ocultando 

a maior parte de suas feições. As imagens de orientação vertical são desenhos de traços 
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limpos, representações de formas humanas com abscessos, anomalias e deformidades, 

formas que sintetizam e representam o conceito das “deformações impossíveis”. 

 

4.1.7 Monstros - desenho 

A última série é a de quadros de pequenos desenhos que foram o germe 

inicial no processo das “deformações impossíveis” (Fig. 36). Estes rascunhos feitos em 

cadernos de anotação foram feitos no início do processo de criação das peças para a 

série “Ordinários” e mostram aquilo que se tornaria, um ano depois, a série e a pesquisa 

“Deformações Impossíveis”. São desenhos de figuras monstruosas, aparentemente de 

grande estatura, com pelos compridos cobrindo o corpo, vestindo máscaras neutras. 
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5 Montagem do espaço expositivo 

Para a montagem do espaço expositivo, construí móveis de chapas de 

compensado de madeira. Para a escultura “Sorridente” foi feito um pilar de 1,15 metro de 

altura por 15 centímetros de largura e profundidade. Para a apresentação do vídeo 

intitulado “Vivo”, será usado um aparelho de TV de LCD de 40 polegadas sobre um 

móvel de 75 centímetros de altura. Para a escultura “Morto” foi construída uma caixa de 

1,45 metro de altura por 65 centímetros de largura e profundidade. Sobre ela será 

colocado o busto imerso em uma camada de areia de aproximadamente três 

centímetros. Para a peça “Verme” foi construída uma caixa de 80 centímetros de altura, 

60 centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade, com um compartimento 

oculto internamente para o computador necessário ao funcionamento da câmera e do 

monitor de vídeo da escultura. Visto que este trabalho faz uso de programas de 

modelagem digital, apoiei-me neste recurso para desenhar o projeto expográfico, o que 

me auxiliou, inclusive, no cálculo das medidas dos cortes de compensado para a 

construção dos móveis para suporte das obras. 
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6 Deformações Impossíveis 

Em um primeiro momento, foram relatadas as fases do processo de 

elaboração das obras propriamente ditas. Compreendeu a experiência em sala de aula, 

uma primeira produção artística aparentemente desconexa como linha autoral, a 

pesquisa em função do trabalho de conclusão de curso e a descoberta de uma linha de 

produção criativa, artística e autoral mais madura. 

 Agora, será pensada uma possível representação do homem, fruto da 

pesquisa prática e de seus desdobramentos teóricos. Para tanto, farei uma análise sobre 

o meu processo de criação, com o auxílio do estudo da fenomenologia da percepção de 

Merleau-Ponty. Também trabalharei com autores que tratam de conceitos recorrentes na 

pesquisa, tais como a figura do monstro, da aberração e do feio. Por último, a obra de 

Gilles Deleuze, mais especificamente sobre o conceito de corpo sem órgãos (CsO), será 

usada para analisar o meu processo criativo. 

Trato aqui das relações desenvolvidas entre forma e matéria no processo de 

transformação que proponho na figura humana. Para tal, uso o Homem como ponto de 

partida do processo. Esse Homem, sob um primeiro enfoque, é a pessoa indeterminada. 

É o sujeito neutro, pois representa o outro, ao mesmo tempo em que representa todos e 

nenhum ao mesmo tempo. Mas, ao representar todos, o faz também com o próprio 

artista, gerando um paradoxo (sujeito indeterminado/determinado). Pensando sobre a 

minha produção, não só em decorrência deste projeto de graduação, mas no transcorrer 

de todo o curso, vejo na repetição da representação da figura humana talvez a 

necessidade de estar presente na obra, no sentido de uma representação subjetiva de 

mim mesmo. Não se trata de um autorretrato (esta nunca foi a minha temática), mas um 

receptáculo subjetivo para o corpo do artista. 

 O homem representado está situado no mundo. Este mundo circundante é 

repleto de elementos que coabitam com o sujeito, mas não fazem parte dele 

objetivamente. Quero subverter essa premissa trazendo esses elementos para o sujeito, 

desfigurando sua forma inicial, transformando-o em algo original, uma assemblagem do 

sujeito com as referências coletadas. 

“Estou lançado em uma natureza, e a natureza não aparece somente fora de 

mim, nos objetos sem história, ela é visível no centro da subjetividade 

(MERLEAU-PONTY, p. 463).” 
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O sujeito é o meu ponto de partida formal, e os elementos do mundo 

circundante são o meu rol de referências pesquisadas a serem trabalhadas neste corpo 

inicial. A manipulação destas referências é possível quando subverto a noção de suas 

funções, em busca do que Deleuze chamou de corpo sem órgãos (CsO). No processo 

de manipulação do sujeito e das referências, quero encontrar esse não-lugar atemporal 

de fluência das intensidades do corpo que se desprendeu da noção de organismo. Volto 

a pensar que acabo sempre representando a mim mesmo no objeto artístico e que, na 

verdade, este objeto é o meu CsO. 

“O CsO é o que resta quando tudo foi retirado. E o que se retira é justamente o 

fantasma, o conjunto de significâncias e subjetivações. (...) Um CsO é feito de tal 

maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Somente as 

intensidades passam e circulam. Mas o CsO não é uma cena, um lugar, nem 

mesmo um suporte onde aconteceria algo. (DELEUZE, p. 8)” 

Neste momento, ao manipular as referências, trago o tentáculo de polvo para 

a face do sujeito, retiro suas ventosas, dou-lhe rugas e dobras, unifico seus tecidos 

epiteliais por meio da cor. Modifico sua curvatura craniana para que se aproxime 

formalmente de um inseto, de um aracnídeo ou de um portador de uma doença 

estrutural. Desloco seus ossos e retorço seus músculos. Adapto-me ao acaso da 

impossibilidade de reproduzir fielmente o projeto (desenho) inicial da obra. Traço novos 

caminhos, insiro outros calombos, cicatrizes e cores. 

“Ao mesmo tempo em que o corpo se retira do mundo objetivo e vem formar, 

entre o puro sujeito e o objeto, um terceiro gênero de ser, o sujeito perde sua 

natureza e sua transparência. Objetos estão diante de mim, eles desenham em 

minha retina uma certa projeção deles mesmos e eu os percebo. Não se poderá 

mais tratar de isolar, em minha representação fisiológica do fenômeno, as 

imagens retinianas e seu correspondente cerebral do campo total, atual e virtual, 

no qual eles aparecem. O acontecimento fisiológico é apenas o esboço abstrato 

do acontecimento perceptivo (MERLEAU-PONTY, p. 469).” 

A função4, a significação5 e o contexto6 dos elementos não podem ter 

relevância neste trabalho. Estas noções são subvertidas e anuladas, já que são 

                                                 
4 Operação. Neste significado, o termo corresponde à palavra grega ergon, do modo como é 

empregada por Platão, quando diz que a F. dos olhos é ver, a F. dos ouvidos é ouvir, que cada 

virtude é uma F. de determinada parte da alma e que a F. da alma, em seu conjunto, é comandar e 
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desnecessárias. A minha atenção está voltada para as questões formais que envolvem a 

manipulação do sujeito e das referências usadas. É na assemblagem desses elementos 

que se dá o processo de criação deste trabalho. Uso o termo assemblagem por este não 

ter significado atrelado à noção de organismo e/ou de suas funções.  

A subversão da forma por meio da manipulação das referências do mundo 

circundante cria a anomalia no sujeito. Por anomalia, tomo emprestado o conceito usado 

por Paul Klee, quando diz que a arte é o erro no sistema. Nesse caso, a arte está para a 

anomalia como o sistema está para o sujeito. Este sujeito acaba por se transformar em 

um tipo de monstro, já que tem características que tangenciam esse conceito. 

Novamente, refiro-me ao conceito de monstro que o define como corpo organizado com 

conformação anômala.  

“Toda a geração formal de uma espécie conhecida – crianças, bichos, andróides 

– pode converter-se à monstruosidade por um efeito de estranhamento. (...) A 

maior parte dos atributos da monstruosidade está em clara oposição aos 

atributos que definem a condição humana. Outros, são aspectos dessa condição 

tomados isoladamente e submetidos a um tratamento plástico de exagero. 

(NAZÁRIO, p. 11)” 

As anomalias, desprovidas das noções de função, significação e contexto, 

fazem parte de um corpo que também não carrega estas mesmas noções. Aqui, as 

anomalias existem para ajudar a constituir um ente original (CsO). Quando subverto as 

referências, que a priori não pertenciam ao sujeito, forço uma relação em decorrência do 

processo criativo. Esta relação, transposição de elementos e subversão de conceitos, 

chamo de deformações impossíveis. As deformações impossíveis são a reforma que 

proponho, não só no objeto de arte ou no sujeito do artista, mas extensivamente ao 

mundo circundante, como se quisesse reorganizar subjetivamente a conformação do 

mundo por meio do meu trabalho, ou ainda fazer ver o mundo sob o meu ponto de vista. 

O novo objeto artístico, nascido desprovido de função e de noção de 

organismo funcional, tem sua complexidade e profundidade no processo criativo 

                                                                                                                                                         
dirigir {Rep., I, 352 ss.}. F., nesse sentido, é a operação própria da coisa, no sentido de ser aquilo que 

a coisa faz melhor do que as outras coisas {Ibid., 353 a} (ABBAGNANO). 

5 Entende-se por este termo a dimensão semântica do procedimento semiológico, ou seja, a 

possibilidade de um signo referir-se a seu objeto (ABBAGNANO). 

6 Conjunto dos elementos que condicionam, de um modo qualquer, o significado de um enunciado 

(ABBAGNANO). 
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propriamente dito, nos seus acasos, nas soluções dadas e nos desvios sugeridos por 

esta jornada. Poderei encontrar o erro no sistema do qual fala Klee na subversão que 

proponho na forma, por meio da manipulação das referências. O erro no sistema é o 

sujeito original que nasce do processo. É o objeto de arte que nasce do próprio artista. 
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7 Conclusão 

Este trabalho é o resultado de um processo descoberto e desenvolvido por 

um período de cinco anos, tempo que levou para identificar uma linha de pesquisa 

autoral resultante do curso de bacharel em artes visuais. 

Durante a produção resultante das disciplinas iniciais de pintura, representei a 

figura humana enquanto a minha linha autoral não se desenvolvia. Estudei os materiais 

e técnicas da pintura enquanto esperei pelo surgimento de um trabalho artístico mais 

sólido. Nas disciplinas de modelagem digital, dei continuidade ao estudo da anatomia 

humana, ainda na espera de uma definição de caminhos artísticos. De volta à pintura, 

aceitei o corpo como o cerne da minha pesquisa, ainda que por muito tempo eu não 

soubesse o que dizer sobre ele. O primeiro grande passo no meu processo de pesquisa, 

a meu ver, foi quando representei, no exercício da pintura, elementos advindos do 

trabalho e da linguagem da modelagem digital. Foi a transposição da experiência em 

uma disciplina para o trabalho prático de outra. A partir deste momento, começaram a 

aparecer na minha produção elementos-chave como a máscara e o monstro, cada vez 

mais inseridos na minha representação da figura humana. Durante este processo de 

pesquisa, participei de três exposições. Em duas delas, apresentei o meu trabalho de 

anatomia em pintura e, na última, uma série de esculturas de formas monstruosas com 

origem no mundo dos insetos e aracnídeos.  

Para a realização deste projeto final, tive que abrir mão de algumas certezas 

e reconstruir meus conceitos, a fim de que o trabalho não se perdesse e pudesse ser 

desenvolvido de maneira coerente. O projeto amadureceu no processo de criação 

propriamente dito, ou seja, nos percalços enfrentados e nas horas de dedicação e 

aprendizado frente às obras. A partir desta produção, pude fazer uma análise das 

imbricações teóricas sobre a minha representação da figura humana. O objetivo inicial 

deste trabalho foi alcançado na realização desta pesquisa e no desenvolvimento de uma 

linha autoral fruto da produção empírica, pontos que pretendo aprofundar no futuro, 

inclusive para a realização do mestrado em artes. 
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