vol. 2 | n° 2 | 2015

ÍNDICE

6 Editorial
8 HQs
8 Níbio The e Vitor Batista
15 Eduardo Damasceno
22 Raquel Vitorelo
26 Alves Bh
28 Maraiana Sales
35 Bruno Honda Leite
38 Ric (Richard Santos)
22 Lorena Kaz
LuizFelipe
FelipeGarrocho
Garrocho
26Luiz
28 Matheus Moreira
35 Marcelo Ferreira
38 Victor Ferreira Lemos

63 Artigos
63 Laerte e o papel do design nas questões de gênero:

atuação do designer e seu papel na inclusão da população
transgênero na sociedade
Leonardo Amaral Silva e Raquel Gramiscelli Branco
76 Ataíde Miranda e a morte de Ícaro, Poseidon e Minerva
Maria Clara Monteiro Almeida, Maria Paula Monteiro Rebelo
Horta e Pamella Barbosa Santana

63 DOSSIêS TEMÁTICOS
TEóRICOS
x
63 A espressão
da música através da imagem na obra de

Felipe da Cunha
Anderson Lins de C. Vieira, Bruno Rodrigues, Jéssica Guirra e
Múcio Pedrosa
76 Produção cultural com grafite e cordel
Dreyfus Zola Teixeira
76 Traços do Spätzeit nos trabalhos de José Duval
Gabriela Fernandes Gonçalves de Almeida
76 Afetos Temporais: A obra de Vitor Cafaggi e sua relação
com o Spätzeit
Junior Oliveira da Costa
76 Decomposição ilustrativa com Venes Caetano: O que está
implícito em uma ilustração?
Mariana Aparecida Vieira Pereira
76 Ilustrações de Leandro Lima e o sentimento nostálgico
Karina Graziella de Souza Alvarenga

226 Entrevistas
225 Bruno Honda Leite
229 Luiz Felipe Garrocho
233 Eduardo Damasceno

LEGENDA QUADRINHOS
Revista Brasileira de Pesquisa e Divulgação
dos quadrinhos.
Legenda Quadrinhos é uma publicação
semestral do NIQ Núcleo de Ilustrações e
Quadrinhos da Escola de Design da UEMG.
ISSN 2447-2638
Publicação Online

MISSÃO
Divulgar artigos que abordem temas relacionados
as ilustrações e histórias em quadrinhos correlatos
aos vários nomes de quadrinistas nacionais,
anônimos e consagrados que passaram a publicar
suas produções autorais. Legenda Quadrinhos
é uma revista interdisciplinar, criada com o
objetivo de dinamizar a pesquisa, a produção e a
divulgação dos quadrinhos, bem como contribuir
com a documentação histórica e o estudo de
novas técnicas de produção de imagens. Sentados
lado a lado, quadrinistas e designers gráficos,
debateram e contemplaram, pela primeira vez
no espaço acadêmico, as possibilidades e os
resultados da aproximação entre estas duas
áreas do conhecimento humano, sempre com
o intuito de promover vocações e estimular
processos criativos, permitindo que estudantes
de graduação e de pós-graduação também
possam enviar artigos que abordem sobre estes
diversos talentos artísticos brasileiros presentes
no mercado nacional e/ou com sucesso no
exterior. Em especial, busca publicar a produção
dos alunos de graduação. A revista recebe artigos
e resenhas em fluxo contínuo e funciona apenas
no formato digital. Além do dossiê temático que
permite aprofundar em áreas específicas. As
submissões dos textos devem estar em sintonia
com a Missão da Revista.

EDITORIAL
Prof. Dra. Eliane Raslan
ED-UEMG

“Uma ideia é um ponto de partida e nada mais.
Logo que se começa a elaborá-la, é transformada”
Paulo Picasso

Pensando a narrativa da modernidade como uma característica presente na
atualidade, buscamos como dossiê temático do segundo volume, n.2, da Revista
Legenda Quadrinhos, a relação com o Spätzeit nas narrativas da modernidade
com Walter Moser. Através das reflexões do autor, diversos quadrinhos podem ser
analisados em torno das utilizações culturais e o espaço urbano produzido por
um lixo textual. Para o autor, tem apenas finalidade de buscar a estética. Além, de
diversos outros pensamentos, essa utilização desses resíduos culturais, sugere uma
abordagem da época tardia, que tem relação direta com o Spätzeit nas narrativas da
modernidade, ou seja: “tempo da decadência” e saturação cultural. Esse esgotamento
cultural vem do esgotamento de energia e que prejudica diretamente o artista
contemporâneo. As grandes produções no passado são fragmentos para criação
atual. Os quadrinistas atuais estão reconstruindo, ou a própria reconstrução é uma
criação? Do mesmo modo, que a percepção do outro, passa a ter cada vez mais
importância para o artista que busca descrever o mundo através do seu olhar, seja ele
real ou não. Os dilemas entre criar, inovar e ser aceito dominam a atualidade, mas, são
os pensamentos que direcionam a construção simbólica destas criações artísticas
moderna e sejam em suas formas paradoxais ou numa narrativa pessoal do sujeito os
quadrinhos ganham cada vez mais espaço e fãs por todas as partes.
Os artigos relacionam a narrativa gráfica e a construção fundamentada por Walter
Moser. Temática que discute sobre o modo de criar dos quadrinistas brasileiros em
um contexto de narrativa moderna. Esperamos que seja de enorme contribuição esses
artigos temáticos.
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ARTE POR VICTOR FERREIRA LEMOS

Eduardo

DAMASCENO

Meu nome é RAQUEL VITORELO e trabalho com
comunicação, o que inclui ilustração, audiovisual,
animação e design. Também faço quadrinhos eventuais.
Entre meus projetos mais conhecidos,
estão o “COISA DE MULHER”, um projeto de
retratos de personagens históricas femininas
e seus feitos;
o documentário “MULHERES DESENHADAS”,
veiculado pela internet e em mostras
audiovisuais, sobre a experiência de ser
uma mulher que desenha; minha história
em quadrinhos “JUDITE”, baseada no Velho

Testamento, em um experimento da relação
palavra-imagem e suas lacunas;
e minha pesquisa “VALENTE: A

DESCONSTRUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS
DE GÊNERO EM UMA PRINCESA DISNEY”,

premiada no 23º Encontro de Iniciação
Cientíﬁca da PUC-SP.

Estudo Comunicação e Multimeios na PUC-SP
com formação prevista para dezembro de 2015.

rvitorelo.com
facebook.com/rvitorelo
instagram.com/rvitorelo

ALVES BH
A técnica usada é bem simples. Nanquim (pincel ou caneta) e photoshop.
O suporte usado é o mais simples possível. Folhas de papel sulfite!
A história da criação deste trabalhos pode ser resumida em vontade
única de arrancar riso e reflexão utilizando situações inusitadas!
Temas do cotidiano e da cultura pop são ótimos para criação de
trabalhos humorísticos, seja pela universalidade, seja pelas inúmeras
possibilidades e desdobramentos que podem se originar deles.

www.pitergast.blogspot.com.br
www.quilombomoderno.blogspot.com
www.cerradoemquadrinhos.blogspot.com.br

MARIONETE

Mariana Sales

RICHARDSON
SANTOS

apresenta

impitiman
Cartunista e membro da Associação Cultural Nação HQ
Ric - www.nanquim.com.br

“O humor gráfico foi o meu caminho escolhido na produção
de quadrinhos. Normalmente trabalho com charges, onde a
crítica aos costumes sociais ou acontecimentos políticos
fazem parte do material principal da criação. Algumas vezes
opto pela produção de tirinhas, sem perder essa definição de
instrumento de reflexão.
Assim surge essa mini série, de sete tirinhas, do personagem
Impitiman. Aconteceu em um momento pós-eleições
presidenciais de 2014 onde o país se dividiu em dois.
No acalorado debate onde as pessoas expunham seus
argumentos pró ou contra, os meus vieram na forma de
um anti-herói inspirado em um meme das redes sociais e
satirizando um ícone popular das hqs.
O processo de criação começa com um esboço no papel.
Penso primeiro no texto. Logo depois faço alguns testes para
elaborar a composição dos quadros. Redesenho a sequência
escolhida, que será arte-finalizada com tinta nanquim, usando
pincéis e caneta descartável.Por último, escaneio a tira e inicio
o processo de finalização em programa de edição de imagem,
onde faço colorização e inserção dos textos.
Nesse trabalho optei por um fundo de moldura preta para dar
um tom mais sombrio. A composição de cores foi pensada
para dar mais destaque aos personagens e aos diálogos.”

designer, carioca e vive em São Paulo,
onde trabalha como
ilustradora para o mercado editorial.
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A ideia é ajudar a instruir pessoas e construir uma sociedade
que vise o bem estar do ser humano e do coletivo e não
um ideal de sucesso individual pautado pela acumulação
econômica e financeira.”

LUÍZ FELIPE

GARROCHO

MATEUS

MOREIRA

Entusiasmado por desenhos e cores desde pequeno,
por muito tempo a criação de arte visual era vista
apenas como um passatempo. Com o passar dos anos
o interesse foi crescendo e o desejo de conhecimento e
aprimoramento também. Cursando técnico na Casa dos
Quadrinhos e ensino superior na UFMG em Artes Visuais,
a arte tomou conta de sua vida.
“As minhas imagens que por sua vez se tornam suas,
se criam nos sonhos, na imaginação e com os meus
sentimentos! Um traço, uma mancha, tudo é possível!
O olhar é o grande aliado do coração quando estou
produzindo! A vida é minha grande inspiração.”

MARCELO

FERREIRA

VICTOR FERREIRA
LEMOS

Sou Victor Ferreira Lemos, tenho 26 anos e
nasci em São Paulo, mas vivo em Santo André,
me formei aos 20 anos no curso de Design de
Produtos e Digital onde tive o primeiro contato
com o Photoshop que hoje em dia é a principal
ferramenta que eu utilizo.
Comecei a me interessar por desenho ainda muito pequeno,
apesar de ainda não ter a percepção de que poderia ser minha
profissão algum dia, gostava muito de assistir desenhos
como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yuyu Hakusho e
também os grandes clássicos como Pica-pau, Tom e Jerry e
Disney em geral, eu gostava muito de observar o desenho e
as cores para tentar reproduzir no papel, mas tudo isso era só
por diversão. Aos 17 anos entrei no curso de Design e durante
o curso tive a oportunidade de aprender muitas coisas que
uso até hoje, como teoria da cor e o básico de Photoshop, foi
também nessa época que eu estagiei em um estúdio de edição
de imagens onde aprofundei ainda mais meus conhecimentos
no Photoshop, quando terminei a faculdade fui chamado
para trabalhar em um estúdio de ilustração como colorista e
então entrei na área de vez, trabalhei neste estúdio por 5 anos
e ainda hoje continuo trabalhando com eles, porem como
freelancer.
A maior dificuldade que encontrei foi lidar com incertezas,
se iria conseguir trabalhar com ilustração e se apesar de
treinar, conseguiria ver aonde errava e evoluir. Para quem
quer entrar na área a principal dica é estudar muito, treinar
muito sempre e não se preocupe em errar, errar faz parte do
processo de aprendizagem, nunca desista e tendo um trabalho
de qualidade consequentemente as pessoas virão até você.
Lembre-se também o quanto é importante trocar experiências
e conhecimentos com as pessoas. Não tenha medo de
conversar com ilustradores conhecidos, lembre-se que eles
começaram um dia como você.

No começo minha família não compreendia muito bem a
profissão que eu escolhi, principalmente meu pai, cheguei
a receber algumas criticas no inicio, mas com o tempo eles
passaram a entender melhor e me apoiar. Nos últimos 2 anos
o cenário dos quadrinhos brasileiro cresceu bastante, é claro
que ainda existem diversos pontos a melhorar. Hoje em dia
temos alguns sites de ajuda de financiamento de projetos
como o Catarse e o Kickstarter que tem ajudado muitos
ilustradores e também editoras independentes que publicam
coisas muito boas!
Eu trabalho muito com arte digital, que foi a primeira técnica
que tive contato profissionalmente, recentemente comecei
a me interessar também por artes tradicionais, entre elas a
aquarela que me fascina pelo seu efeito único. Eu não tenho
nenhuma arte em especifico que seja a minha favorita, pois
acho que cada uma tem algo que eu acho especial. Mas no
momento a que estou mais satisfeito, é uma sereia, pois ela
é uma arte recente que me agradou muito pois nela eu pude
perceber uma evolução no meu trabalho, é claro que sempre
temos muito a aprender, mas consegui ver nela um pouco do
resultado dos meus estudos.
No meu processo de criação, eu faço vários sketches de
personagem e composições, realizo estudos me preocupando
com as formas e com o gestual. Quando fico satisfeito com
esta parte, começo a trabalhar melhor o desenho para chegar
ao resultado final. Eu tenho muitas referencias, existem
muitos artistas que eu admiro e me inspiram, mas minhas
principais referencias são a Vera Bee, Hiro Kawahara (Que é
meu professor...hahaha), Chris Sanders e Anthony Holden.
Para o meu futuro eu pretendo continuar estudando , pois
estudar é algo fundamental que não devemos parar nunca
e manter meu trabalho focado em trabalhos editoriais e
campanhas publicitarias , mas eu tenho muita vontade
de trabalhar com animação, talvez fazendo concept de
personagem ou cenário.

Ataíde Miranda e a Morte de Ícaro, Poseidon e Minerva
Maria Clara Monteiro Almeida1
Maria Paula Monteiro Rebelo Horta
Pamella Barbosa Santana
Resumo:
Neste artigo são apresentados dados e informações referente às obras do artista plástico mineiro
Ataíde Miranda e informações exclusivas obtidas pelo grupo através de uma entrevista realizada
com o mesmo. Ao longo desse artigo, será exposta uma breve história sobre a trajetória de
Ataíde Miranda até se tornar reconhecido no cenário artístico. Três quadros de Miranda serão
apresentados e analisados. O primeiro quadro abordado é A morte de Ícaro, seguido por
Poseidon e, finalmente, A deusa Minerva. Cada análise de quadro discorre sobre o mito grego
que inspirou a ilustração em pauta. O movimento da arte moderna também é descrito,
ressaltando sua relevância para a ruptura dos padrões da arte realista.
Palavras-chave: Ilustração; passado; decadência; memória.

Introdução
William Miranda Ataíde nasceu em Belo Horizonte, no dia 22 de agosto de 1970. Desde
a infância foi influenciado por seus pais a se interessar pelas artes. O pai era músico e ensinou
ao filho os ofícios de praticar música. O artista então se interessou pelo estilo Heavy Metal e,
embora saiba tocar diversos instrumentos, se profissionalizou na bateria. Seu primeiro trabalho
no meio artístico foi como baterista em uma banda, na qual trabalhou por 20 anos.
Em 2010 ingressou na faculdade cursando o curso de Design Gráfico no INAP. Já
desenhava, porém considerava o próprio trabalho desvalorizado em comparativa ao estilo
realista, visto que seus desenhos eram repletos de cores e formas geométricas que fogem à
realidade. Ao participar das aulas de História da Arte, ele se identificou nas obras dos artistas
modernistas do século XX. Percebendo essa semelhança, decidiu mostrar seus desenhos para
sua professora de História da Arte e a partir daí foi incentivado a procurar espaço no meio
artístico das ilustrações e a atuar fazendo telas.

1

Estudante do curso de Design de Ambiente Manhã da UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Este trabalho foi orientado pelos professores Eliane Meire Soares Raslan e
André Borges. E-mail: mariapmrhorta@gmail.com
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Ataíde disse durante uma entrevista oral e não estruturada realizada em seu atelier
pessoal com as alunas Maria Clara Monteiro, Maria Paula Horta e Pamella Santana que não
conhecia artistas como Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí antes de ingressar no curso de
design. Apreciar a arte destes foi um dos principais estímulos para quebrar os tabus préestabelecidos de que a única arte bonita é a realista que o artista tinha em mente, para começar
a valorizar e enxergar a beleza nos próprios traços.
As obras de Ataíde seguem a vertente artística da arte moderna2, movimento que surgiu
no fim do século XIX e no qual os artistas buscavam romper os padrões realistas e saturados da
arte da época. Assim, novas formas artísticas se estabeleciam, desenvolvendo suas técnicas de
criação e reprodução e fazendo surgir subjetivamente uma nova forma de pensar o sistema
vigente. Também têm como inspiração temas mitológicos, lúdicos e teatrais, buscando no
passado inspiração para temáticas artísticas.
Ataíde atua como desenhista há três anos e está ganhando reconhecimento conforme sua
arte é reconhecida. Já fez diversas exposições e trabalha em uma galeria de artes em Belo
Horizonte. Além disso, é conhecido por seus grafites nos muros de algumas cidades mineiras.
As técnicas de desenho mais utilizadas pelo artista é o nanquim sobre papel e acrílica
sobre tela. Sem riscar antes, ele começa seu trabalho com a tinta, traços e linhas e constrói
inicialmente curvas aleatórias sendo estas a primeira estrutura para depois desenvolver uma
história e representá-la. Uma inspiração para o grafiteiro é ouvir as músicas que ama enquanto
elabora e pinta suas obras.
A Morte de Ícaro e seu contexto histórico
A ilustração de Ataíde Miranda de nome A Morte de Ícaro (fig. 01). Sua produção com
papel canson no formato A3 feito com caneta nanquim. A obra retrata a história de Ícaro,
personagem conhecido da mitologia grega.
Segundo a mitologia, Ícaro era um jovem, filho de Dédalo, construtor do labirinto para
o minotauro a pedido o rei Mimos. Dédalo foi então preso nesse mesmo labirinto juntamente
com seu filho, Ícaro. Ao observar o céu, Dédalo tem a ideia de produzir através de penas de

2

Fonte: Sua pesquisa. Artes Literatura e Arte Moderna. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/artemoderna/> Acesso em: 15 junho 2015.
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aves asas para ele e seu filho para que desta forma ambos fugissem do labirinto. Antes de
saírem, Dédalo aconselha seu filho que não voasse muito alto devido ao sol, já que segundo ele,
o calor solar derreteria a cera que mantinha as penas presas. Entretanto, ao saírem da ilha, Ícaro
empolga com as asas e acaba desobedecendo ao pai. Logo, subiu acima das nuvens, até notar
algumas penas descolarem, até que muitas se soltam e o jovem começa a cair no mar violento,
onde veio a falecer.
Fig. 01: A morte de Ícaro por Ataíde Miranda

Fonte: Imagem cedida por Ataíde Miranda.

No Quadro, o artista representa o personagem com as asas produzidas por seu pai. Ao
fundo, o muro de pedra que representa o labirinto; um homem com asas, puxando o personagem
para baixo, representando seu pai, que pede para que não suba muito alto, o céu com as nuvens
e seu olhar para o alto, mostrando seu grande interesse em ir além dos limites estabelecidos,
demonstrando não se importar com seu pai, e crânios na parte inferior, representando sua morte,
pois veio a falecer ao cair no mar.
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O artista faz um contraste de cores entre o céu, o muro e a morte, mostrando a separação
da história em três tempos, a prisão no labirinto, a liberdade, encontrada no céu e a morte,
consequência final, representada no preto. Também é importante ressaltar que a imagem de
Ícaro é representada da maneira como os egípcios representavam seus desenhos – com o rosto
e os pés de perfil, enquanto o tronco é posicionado para frente. Desta forma, percebemos a
influência e riqueza histórica atribuída ao quadro pelo artista mineiro Ataíde Miranda.
Poseidon e os sentimentos por trás da ilustração
Poseidon3 (Fig. 02) é uma das diversas obras feitas à mão pelo artista mineiro Ataíde
Miranda. A ilustração, finalizada em 24 de janeiro de 2013, foi produzida em papel canson no
formato A3 e desenhada utilizando caneta nanquim preta e colorida e palitos de dente. A obra
remete ao deus Poseidon, considerado o rei dos mares pela mitologia grega. A mitologia conta
que Poseidon governava o universo ao lado de Zeus (deus dos deuses) e Hades (deus das almas
dos mortos, do subterrâneo). Dominava principalmente os mares, além de controlar os
terremotos e demais ocorrências ligadas aos oceanos. A história antiga relata Poseidon como
irmão mais novo de Zeus, porém também há registros que o retratam como mais velho. De
acordo com o mito, Zeus teria obrigado seu pai Cronos (rei dos titãs) a regurgitar e devolver a
vida a seus filhos que sempre engolia, assim, Zeus seria o filho mais novo. Porém, mais tarde
Zeus vai se estabelecendo no folclore helênico como o filho mais velho.
Visto que a Mitologia Grega retrata os deuses à semelhança humana, estes são passíveis
de sentimentos tidos como mundanos: ira, desejo sexual, inveja, cobiça. Esses sentimentos
influenciavam as ações de Poseidon. Ora há relatos de que este descontava sua ira através de
terremotos, ora há relatos de que ajudou os gregos a vencer a Guerra de Tróia. De acordo com
a história, Poseidon teve várias amantes humanas e deusas e, como fruto desses romances,
nasceram vários filhos. Por exemplo, o gigante Órion e o ciclope Polifemo são filhos de
Poseidon
.

3

Fonte: Sua pesquisa. Poseidon: Quem é, mitologia grega, deus dos mares, figura mitológica, imagem. Disponível
em: <http://www.suapesquisa.com/mitologiagrega/poseidon.htm> Acesso em: 15 junho 2015.
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A ilustração de Miranda retrata a vida amorosa de Poseidon. Representado como um ser
antropozoomórfico (peixe da cintura para baixo e humano da cintura para cima), o deus grego
olha para uma de suas amantes. À direita da mulher encontra-se Polifemo, seu filho ciclope. Há
mais elementos na ilustração: um homem e uma mulher, peixes e criaturas marítimas.
Fig. 02: Poseidon, por Ataíde Miranda

Fonte: Imagem cedida pelo artista
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É possível analisar dois potenciais traços que marcam a relação do artista com o
passado, sendo estes a memória e a degradação. Pereira (2001)4 afirma que a memória é
construída dentro de um processo de recuperação da cultura grega através do enaltecimento dos
mitos e da valorização do caráter cultural deste período. Já a degradação, remete à ideia de
decadência e de uma condição cultural em ruínas.
A imagem segue a vertente artística classificada como arte moderna, cujas
características mais marcantes são as formas de expressão que divergem dos padrões realistas
do passado utilizando-se de recursos como cores vivas, figuras deformadas, cubos, formas
geométricas e cenas sem lógica. O movimento da Arte Moderna surgiu entre o final do século
XIX e meados do século XX e foi impulsionado pela degradação, já que surgiu como
consequência da saturação e desvalorização da forma de arte existente até então e como
necessidade de inovar. O ideal era criar uma nova cultura que transformasse as características
culturais e sociais já estabelecidas, substituindo-as por novas formas de visões e de expressão.
No século XXI a arte moderna é associada ao conceito de memória, já que representa uma
revolução culturalmente rica em uma época que já passou.5
Miranda utiliza os aspectos da arte moderna unindo o passado – ou seja, o mito grego
– à modernidade. De acordo com o artista, ele reconhece uma riqueza muito grande na cultura
grega e admira os artistas, filósofos, pensadores e personalidades gregas que se perpetuaram na
história da humanidade. Para ele, agregar à atualidade o mito grego é buscar resquícios de uma
cultura nobre e que atualmente já está praticamente em esquecimento. Ao homenagear o
passado em suas obras, o artista acredita que está contribuindo para o cenário artístico atual,
alegando que mesmo que a arte contemporânea tenha qualidade, os mestres do passado são
dignos de enobrecimento e a bagagem cultural das épocas antigas muitas vezes roubam-lhe
mais atenção do que atual. A arte do século XXI não chega a um estado de decadência. Miranda
vê no passado uma gama de inspirações para tornar a arte do futuro melhor de acordo com os
padrões dele.

4

Disponível em: <http://www.gelne.ufc.br/revista_ano3_no1_35.pdf> Acesso em: 15 junho 2015.
Fonte: Significados Arte Moderna. Disponível em: <http://www.significados.com.br/arte-moderna/> Acesso
em: 15 junho 2015.
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Contudo, o artista demonstrou frustração quanto a um aspecto de sua pintura que
costuma despertar uma ideia comum entre o público observador. As cores vibrantes do quadro
podem remeter em primeira instância ao estilo Pop Art,6 que foi fundado na Inglaterra, mas
ganhou mais reconhecimento na cena artística dos Estados Unidos da América durante a década
de 1960. Entre os representantes desse movimento, podemos destacar o artista norte-americano
Andy Warhol, conhecido pelas múltiplas versões multicoloridas de Marilyn Monroe (fig. 03) e
outras personalidades icônicas. Outro exemplo de Pop Art pode ser reconhecido nas obras de
Roy Lichenstein, que utiliza a linguagem dos quadrinhos para explorar situações urbanas
repletas de cores (fig. 04).
Fig.03: Marilyn por Andy Warhol

Fig.04: Gun por Roy Lichtenstein

Fonte: Warhol Gov7

Fonte: Huffingtonpost8

Entretanto, Miranda afirma que descarta a qualidade da Pop Art e classifica a vertente
artística no conceito da degradação. De acordo com ele, a Pop Art é puramente comercial e foi
impulsionada com o propósito desonroso de atrair a massa e influenciar o público a apreciar
qualquer tipo de conteúdo disponibilizado pela mídia. Desgostoso com as comparações, o
artista discorda do caráter semelhante à Pop Art indicado por muitas pessoas, afirmando que é
uma maneira de desmerecer o seu trabalho fazer tal comparação.
Deusa Minerva: relações mitológicas
A Deusa Minerva (Fig.05) é mais uma das belas obras realizadas por Ataíde Miranda.
A tela, em que retrata Minerva deusa da mitologia romana, foi produzida com caneta marcadora
Posca sobre uma placa de eucatex reaproveitada, nas dimensões 1,00x0.60m. Correspondente
6

Fonte: Brasil Escola. Pop Art. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/artes/pop-art.htm>Acesso em: 15
junho 2015.
7
Fonte: Warhol Org. Disponível em: <http://www.warhol.org> Acesso em: 15 de junho 2015.
8
Fonte: Huffingtonpost. Disponível em: <http://www.huffingtonpost.com/> Acesso em: 15 de junho 2015.
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à deusa Atena na mitologia grega, Minerva era a deusa da sabedoria e das artes. Seu pai Júpiter,
após engolir a deusa Métis (Prudência), pediu a Vulcano que abrisse sua cabeça com o seu
machado, para acabar com a dor de cabeça que ele sentia. Da cabeça de Júpiter, saiu Minerva
já adulta.9
Fig. 05: Deusa Minerva por Ataíde Miranda

Fonte: Imagem cedida pelo artista.
9

Fonte: Disponível em: Brasil Escola. Mitologia Minerva.
<http://www.brasilescola.com/mitologia/minerva.htm> Acesso em: 15 junho 2015.
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Minerva era uma das poucas deusas virgens, ao lado de sua irmã Diana. Normalmente
a deusa portava escudo, lança armadura e um elmo, pois representava também a guerra de forma
estratégica e diplomática. Além de ter como principal símbolo o elmo que carrega em sua
cabeça, a deusa também pode ser relacionada à coruja.
A coruja, segundo a mitologia, era a mascote de Minerva que lhe revelava os segredos
da noite mediante seu poder de clarividência. De acordo com Ataíde Miranda, a coruja serviulhe de inspiração também porque “quando os homens dormem, as corujas com seus olhos
luminosos, arregalados e, sobretudo, sua visão de longo alcance, inspirada pelo luar, desvendam
enigmas pois enxergam os mistérios do mundo”. Na tela, pode-se perceber que o artista
procurou ilustrar a deusa da sabedoria e da guerra, trazendo elementos que a simbolizasse de
forma marcante e precisa. O elmo todo emplumado com várias penas e vários olhos que
remetem à coruja todo o momento pode ser identificado na tela de Miranda.
Fig. 7: Minerva e o Centauro de Sandro Botticelli (óleo sobre tela)

Fonte: Warhol Gov10

10

Fonte: History Link. Disponível em:
<http://historylink101.com/art/Sandro_Botticelli/pages/11_Minerva_and_the_Centaur_jpg.htm>. Acesso em: 15
de junho 2015.
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De acordo com Mendonça (2009)11, desde que incentivado como artista por sua
professora de história das artes da faculdade, Ataíde sempre expôs em seus desenhos e traçados
a imagem feminina. A maioria de suas obras tem como maior inspiração a mulher, sendo
baseadas na mitologia ou em pessoas reais. A arte de Miranda pode ser associada aos artistas
renascentistas, como Sandro Botticelli, que também pintou um quadro de Minerva (Fig. 07),
demonstrando cenas do cotidiano mitológico. A todo instante Ataíde Miranda busca conceitos
mitológicos com a finalidade de estimular a própria arte, mas de acordo com a sua percepção
sobre o mundo e as pessoas, que é de forma bastante expressiva, cheia de atitude e
personalidade.
Considerações Finais
O artigo deu ao grupo a oportunidade de vivenciar uma experiência indescritível,
conhecendo um artista experiente e vendo de perto o quanto a mitologia e o passado o inspiram
em suas criações. Através dele, conseguimos associar as disciplinas estudadas em sala à arte
que se encontra ao nosso redor, seja em uma galeria em exposição, ou até mesmo nos grafites
encontrados nas paredes que observamos em nosso dia-a-dia.
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Laerte e o papel do Design nas questões de gênero:
atuação do designer e seu papel na inclusão da população transgênero na sociedade
Leonardo Amaral Silva1
Raquel Gramiscelli Branco2
Resumo
O presente artigo pretende estabelecer relações entre a situação de transgêneros na
população, sua socialização e sua representatividade no mercado comercial para, assim,
analisar o papel social do designer na inclusão dessa parcela na sociedade. Este estudo
aborda a vida e obra da cartunista Laerte e seu impacto social em questões de
visibilidade e representatividade para a população trans, análise sobre o aspecto
imaterial dos objetos na sociedade e sua relação histórica com a questão de gênero e o
papel social do design na construção da sociedade, o profissional necessita atentar e
sensibilizar-se para essas questões na rotina de sua profissão, para assim procurar
produzir projetos que incluam essa parcela da população em seus projetos, ou
estabelecer novas diretrizes para a produção de artefatos que atendam às demandas
específicas dessa parte da população.
Palavras-chave
Design inclusivo; Design social; Gênero; Transgênero.

Introdução
Em seu livro Design para um Mundo Complexo, Rafael Cardoso (2012) explana
sobre o surgimento da profissão de designer. Segundo ele, logo após a primeira
Revolução Industrial, artefatos industrializados eram produzidos em série sem muita
distinção de estilos. Para diferenciar a produção e para obter destaque em relação ao
mercado vigente, as empresas sentiram a necessidade de modificar a aparência e forma
de seus produtos, e surge então, embora ainda não com essa denominação, o designer,
profissional responsável por essas modificações.
Com o advento da sociedade de consumo, o ser humano foi bombardeado com
um leque cada vez mais diversificado de produtos, cada vez mais específicos para
determinados nichos. Desde então o produto adquiriu um status maior do que
simplesmente mercadoria e carrega uma imaterialidade, uma carga simbólica, que,
dentre muitas funções, detém o poder de distinguir e relacionar o usuário com
1
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determinados círculos sociais, dentre eles, produtos específicos para determinados
gêneros.
A noção de gênero sexual é elaborada por todos os seres humanos em seu
âmbito social, sinalizando diferentes ideias constituídas por todas as sociedades em sua
história. Margaret Mead (1935), em seu estudo antropológico na Nova Guiné no livro
Sexo e Temperamento, contrapõem as diferenças dos papéis de gêneros em diferentes
populações nativas, o que inicializa a discussão de gênero no campo teórico. O conceito
de gênero, porém, só surgiu na metade do século XX. Segundo John Money (1955),
gênero é um conjunto de características e papéis sociais entre homens e mulheres,
diferentes e não diretamente relacionado com o sexo biológico. Para a compreensão do
universo transgênero, desenvolveram-se ao longo do século XX nos campos da
filosofia, psicologia e antropologia novos conceitos sobre a socialização do ser humano
em diferentes papéis sociais. Judith Butler, no final dos anos 1980, introduz no campo
teórico do gênero novos conceitos que trazem uma maior inclusão da transexualidade
para o entendimento desta população, como esclarecem Aran e Peixoto Júnior (2007).
As regras que governam a identidade inteligível são parcialmente
estruturadas a partir de uma matriz que estabelece a um só tempo uma
hierarquia entre masculino e feminino e uma heterossexualidade
compulsória. Nestes termos o gênero não é nem a expressão de uma essência
interna, nem mesmo um simples artefato de uma construção social. (2007, p.
113).

No texto supracitado se evidencia tal conceito formulado pela teórica, no campo
denominado teoria queer. O processo nega a existência de apenas dois gêneros e coloca
à luz desse procedimento as relações de poder existentes na hierarquização das normas
padrões da sociedade, sendo essas, heterossexuais e binárias. Logo o gênero será,
portanto, definido como uma ação estabelecida pela norma da sociedade que envolve a
relação de poder que a pessoa possui em analogia à sociedade, a socialização primária
do ser e também o papel indicado pela sociedade em relação ao sexo biológico. À luz
desse conceito, é possível afirmar uma melhor conceituação da transgeneridade, o que
implica no melhor visualização e compreensão destas pessoas na sociedade. Mas, apesar
disso, ainda constam outras definições que serão abaixo explanadas.
As pessoas que se identificam com o gênero diferente do sexo biológico em que
nasceram, portanto, são denominadas transgênero, em oposição à pessoa em que o
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gênero coincide com seu sexo biológico, denominadas cisgênero. As questões de
gênero, sexualidade e medicina, como análise de dados sobre a atual situação da
população transgênero no Brasil devem ser levantadas pelos profissionais de design. A
condição transexual foi primeiramente descrita em meados do século XIX, identificada
como “anomalia da pulsão de reprodução da espécie” e denominada “inversão sexual”,
mas foi apenas na metade do século XX que se criou o conceito de “transexualismo”
para teorizar e descrever o fenômeno. Em 1973 foi adicionado ao Manual Diagnóstico
Estatístico de Doenças Mentais (DSM IV) o “Transtorno de Identidade de Gênero”,
segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), no qual os seguintes sintomas
se apresentam:
Deve haver evidências de uma forte e persistente identificação com o gênero
oposto, que consiste do desejo de ser, ou a insistência do indivíduo de que ele
é do sexo oposto [...]. Também deve haver evidências de um desconforto
persistente com o próprio sexo atribuído ou uma sensação de inadequação no
papel de gênero deste sexo. (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE
PSIQUIATRIA, 1994)

É importante ressaltar que essa definição patológica da situação transgênero
pode acarretar agravar ainda mais a situação de segregação que essas pessoas já
enfrentam na sociedade, dado que são vistas como “portadoras de transtorno
psiquiátrico”. Além disso, essa população sofre de extrema situação de vulnerabilidade
social, pois enfrenta preconceito nas esferas públicas e de socialização. Vê-se que em
homicídios, essa população possui altas taxas, chegando a ter números absolutos e
relativos altos no Brasil. De outubro de 2013 a setembro de 2014, segundo dados da
organização não governamental Trangender Europe (2014), 113 trangêneros foram
assassinados somente no Brasil, liderando o ranking mundial de homicídios registrados
contra pessoas trans. Devido ao estigma gerado por essas diferenças físicas e as noções
do senso comum sobre transexuais, é evidente as dificuldades encontradas por essa
parcela específica da população, como, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho
e a adaptação ao ensino nas escolas tradicionais. Podemos inferir a partir disso a
dificuldade em passar pela socialização primária, realizada no seio familiar, chegando
até as fatalidades como a falta total do apoio da família. Assim, muitos acabam sem
instrução formal e sem oportunidade de inserção no mercado de trabalho.
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Ultimamente, a transexualidade, ou transgeneridade, tem ganhado mais destaque
na mídia devido a pessoas famosas que se descobriram transgêneros e tornaram-se alvo
de curiosidade e discussão popular. Um dos casos mais famosos na mídia brasileira que
tem ganhado espaço é o da cartunista, chargista e roteirista Laerte Coutinho, que quase
aos 60 anos, em 2010, resolveu tornar pública sua condição de transgênero, e desde
então utiliza de seu espaço na mídia para militar e dar voz aos problemas da classe.
Laerte: visibilidade e representatividade
Nascida em 1951, Laerte Coutinho é uma chargista brasileira3, famosa por
publicações em periódicos como a Folha de São Paulo, livros com coletâneas de suas
tirinhas e publicações online. Criou diversos personagens conhecidos, como “Os Piratas
do Tietê”, “Deus segundo Laerte” e mais ultimamente Hugo/Muriel, uma personagem
transgênero, que protagoniza tiras nas quais são mostradas uma visão satírica e cômica
do cotidiano e dos problemas enfrentados pela população trans na sociedade brasileira.
As experiências da cartunista sobre a questão de autodescobrimento, aceitação social ou
mesmo problemas práticos vêm ganhando cada vez mais espaço em suas publicações.
Além da já citada personagem Muriel, muitas das vezes a protagonista das
histórias é uma representação clara da própria autora, o que torna tênue a separação
entre criador e obra. Em adição às publicações refletindo a temática, Laerte tem
aproveitado o espaço midiático para divulgar e militar pelas causas da população trans
em entrevistas e em suas redes sociais, denunciando violações de direitos civis e
angariando apoio de leitores.
Dando voz a movimentos que buscam assegurar direitos civis, a chargista
cumpre assim importantes papéis sociais de visibilidade, atentando a sociedade sobre a
existência dessa minoria que normalmente é negligenciada por sua forte situação de
vulnerabilidade social, e de representatividade, mostrando para as pessoas trans que é
possível buscar seus direitos civis e exigir que os mesmos sejam cumpridos. Dentre as
diversas causas do movimento que perpassam suas publicações, as mais trabalhadas
3

Fonte: G1 Globo. Cartunista que se veste de mulher quer usar o banheiro feminino. 30.01.2012.
Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/01/cartunista-que-se-veste-de-mulherquer-usar-o-banheiro-feminino.html> Acesso em: 20 março 2015.
Revista Legenda Quadrinhos. Belo Horizonte, vol. 2, n. 2, p. XX – XX, 2º semestre/2015. ISSN 2447-2638. Texto
recebido: 05.06.2015. Texto aprovado: 15.11.2015. <https://legendaniquemg.wordpress.com/>

3

pela autora tocam na questão da utilização do nome social em locais públicos, que evita
constrangimentos na socialização dessas pessoas e a polêmica sobre a utilização de
banheiros públicos por pessoas trans, que sofrem preconceito ou mesmo são impedidas
de utilizar locais de acordo com o gênero com os quais se identificam, violando um
direito básico de utilização de espaços para satisfação de necessidades fisiológicas. Em
2012, Laerte foi protagonista de um episódio em que foi instruída a usar o banheiro
masculino de uma pizzaria que frequentava por reclamação de uma cliente. Decidiu
então, além de processar o estabelecimento, divulgar o acontecido e ilustrar a
problemática do tema em suas charges.
Fig. 01: Charge de Laerte

Fonte: Blog “Amenas Coisas”4

Nessa ilustração de 2012, através de um tom humorístico a autora retrata uma
situação em que a personagem Muriel enfrenta discriminação ao utilizar-se de um
banheiro público destinado ao gênero feminino. Na história podemos notar que, apesar
de alguns adereços típicos da vestimenta feminina, como brincos, salto alto e saia, a
personagem ainda carrega alguns traços que são considerados masculinos, como o
cabelo curto, o que causa certa estranheza da parte da personagem que contracena com
ela. Assim, esta última sente-se no direito de recriminar Muriel, tentando através de sua
fala redirecionar esta a utilizar o banheiro predestinado para o sexo masculino. Muriel
então retruca a fala anterior afirmando ter feito uma operação que, em teoria, permitiria
a ela usufruir daquele espaço, logo se imagina que se trata de uma cirurgia de
redesignação sexual. No último quadro, a personagem, em pensamento, assume para o
leitor que se trata de uma simples operação de amídalas.
4

Fonte: Amenas Coisas. Disponível em:<https://amenascoisas.wordpress.com/2012/01/28/charge-deplantao-deixa-a-menina.>. Acesso em: 20 jun 2015.
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De maneira sutil e bem humorada, a autora então questiona as regras sociais
vigentes que determinam que o banheiro que as pessoas devem usar deve estar
relacionado com seu órgão sexual, e não com o gênero com as quais se identificam.
Fig. 02: Charge de Laerte

Fonte: Blog “Mistura Urbana"5

Já nessa tirinha de 2013, em pequenos detalhes, podemos perceber que Laerte
retrata a personagem Muriel mais caracterizada e identificada com o gênero feminino,
com os cabelos compridos, utilizando batom e unhas pintadas. Apesar disso, a
personagem mais uma vez é confrontada com sua identificação de gênero, através de
conhecimento prévio sobre o problema enfrentado pela autora e pela população trans,
podemos inferir que Muriel novamente está enfrentando problemas ao tentar utilizar o
banheiro, mas dessa vez, antes mesmo de conseguir adentrar o espaço, é impedida de
entrar.
No primeiro quadro é instruída a não adentrar o local com a placa “F”, que
inferimos tratar-se do banheiro feminino, não sendo reconhecida como participante
desse gênero. Quando no segundo quadro tenta utilizar o banheiro masculino, com placa
“M”, é novamente impedida por também não pertencer a esse gênero, sendo ordenada a
utilizar-se de um terceiro local com uma placa escrita “T” na porta, que inferimos tratarse de um banheiro exclusivo para transgêneros, apenas para na cena final ser
surpreendida com uma porta que se abre para uma parede fechada.
Além de retratar a questão de exclusão social em que as pessoas transgênero são
alocadas para um local específico, fora da vista das outras pessoas, é evidente a
associação da parede fechada de tijolos com falta de representatividade de trans na
5

Fonte: Mistura Urbana. Disponível em:<https://misturaurbana.com/2013/08/necessidades-iguais/>.
Acesso em: 20 jun 2015
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sociedade. Com um humor de tom ácido e irônico, é claro que sob o ponto de vista de
Laerte que o local reservado para essa parcela da população, na sociedade brasileira, é
um “local nenhum”.
Fig. 03: Charge de Laerte

Fonte: Blog “O que você faz com sua língua?”6

Nesse caso, a protagonista da charge é uma versão ilustrada da própria Laerte.
Pode-se notar pelo discurso proferido pela autora que essa tirinha tem menos a intenção
de humor e mais um caráter didático de explicar para o leitor questões necessárias para
a compreensão do transexualidade, ou transgeneridade. Após explicar essas questões, a
6

Fonte: O que você faz com sua língua? Disponível
em:<http://oquevcfazcomasualingua.blogspot.com.br/2012/05/em-convite-laerte-para-alem-do_18.html>
Acesso em: 20 junho 2015.
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protagonista mais uma vez se depara com a mesma problemática existente nas outras
charges, a utilização do banheiro por pessoas trans. No último quadro podemos perceber
a ilustração de uma máquina complicada situada na entrada do banheiro que analisa a
personagem e barra a entrada desta, representando metaforicamente o controle sobre o
corpo do indivíduo que a sociedade exerce, determinando qual espaço é adequado para
ele, caráter que é corroborado pela fala final da autora.
É interessante perceber a correlação entre autora e obra. Além de a ilustradora
ser protagonista de algumas charges, como podemos perceber na figura 03, nota-se
através das publicações de Laerte que os fatos da cronologia da personagem Muriel
muitas vezes acompanham acontecimentos do cotidiano da própria autora, refletindo
problemas e questionamentos enfrentados por ela. Nas charges apresentadas já existe
uma marcada diferenciação da personagem no espaço de aproximadamente um ano
entre uma publicação e outra, e acompanhando a vida da autora através de suas
aparições na mídia, pode-se notar que ela tem se identificado cada vez mais com o
gênero feminino. Em recentes aparições em programas de TV, entrevistas e em suas
mídias sociais, Laerte agora se utiliza do pronome de tratamento no feminino, apesar de
manter o nome considerado adequado a ambos os gêneros por questões práticas,
mantém os cabelos longos e o rosto maquiado, e utiliza exclusivamente indumentária
feminina, utilizando-se assim desses símbolos do universo feminino para assegurar e
reafirmar sua posição como pertencente a esse gênero.
Aspectos imateriais do produto e construção de uma identidade de gênero
Os artefatos produzidos pelo ser humano carregam em si um aspecto maior do
que sua materialidade. Além de sua constituição física, o produto carrega em si uma
carga simbólica, um aspecto imaterial que varia dependendo de vários fatores como
histórico de uso, fins de utilização e subjetividade do usuário. Cardoso (2012, p.113)
afirma que “por meio do design, atribui-se significados aos artefatos como estilo, status,
identidade”.
Podemos então perceber que, mais do que seu aspecto utilitário, o produto é
também linguagem. Desde a sua concepção, como na definição de público alvo, escolha
de alguns materiais em detrimento de outros, forma, cor e embalagem, até a sua
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comercialização, como em campanhas publicitárias e estratégias de mercado, um item
vai acumulando valores simbólicos que vão sendo atribuídos a ele ao longo do seu ciclo
de vida. O produto também serve de linguagem para comunicar entre usuários
determinados valores, identificar, diferenciar ou agregá-los em grupos consumidores.
No mercado pode-se identificar claramente que existem produtos exclusivos ou
direcionados para gêneros masculino e feminino. Normalmente a própria escolha de
cores já anuncia o gênero do público alvo da mercadoria, reservando vermelho, rosa e
tons quentes para o público feminino e azul, verde e tons frios para consumidores do
gênero masculino, sendo que para alguns destes produtos, como lâminas de depilação, o
diferencial é puramente estético, alterando-se pouco ou nada da função. Além de
produtos específicos por razões da fisiologia diferente dos sexos biológicos, como no
caso de absorventes, alguns artefatos são direcionados para determinado gênero por
questões históricas e culturais. Assim sendo, em grande parte da cultura humana,
podemos determinar que maquiagens, saias, vestidos, dentre outros exemplos,
pertencem ao universo feminino.
Dentre estes itens é essencial ressaltar o papel da indumentária na identificação
de gênero. É notório que, ao longo da trajetória humana, o uso de roupas é muito mais
do que meramente para fins práticos como proteção contra as intempéries da natureza.
Seu uso pode determinar posição na hierarquia de determinado local, profissão, classe
social entre vários significados. Ainda, Paula (2007)7, afirma que, historicamente, desde
a Idade Média, a sociedade europeia utiliza a vestimenta para identificar e separar os
papéis sociais designados para os indivíduos: para o gênero masculino coube a
utilização de roupas baseadas nas linhas das armaduras de guerra, em especial o uso de
calças, simbolizando assim sua posição de guerreiro, provedor e chefe; para o gênero
feminino peças que se assemelhavam mais as togas, já utilizadas na Idade Antiga. Esse
estereótipo tem-se perpetuado e chegou praticamente intacto até o século XX. Apesar
das mulheres terem conquistado um grande espaço na sociedade e terem se apropriado
de objetos e indumentárias consideradas masculinas, como calças e ternos, é
7

PAULA, Júlio Cézar de. Relações entre Roma e Germanos a partir da Germânia de Tácito. Ciências
Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2007. Disponível em:
<http://www.historia.ufpr.br/monografias/2007/1_sem_2007/julio_cesar_paula.pdf> Acesso em: 20 junho
2015.
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interessante notar que muito pouco esforço foi feito na direção contrária da apropriação
de espaço e peças normalmente destinadas ao gênero feminino. Logo, analisando esses
fatos à luz da história da nossa sociedade ao longo de milhares de anos, em que as
mulheres foram cerceadas de direitos igualitários e a elas foi destinado um espaço de
menor poder nas esferas público e privada, podemos supor que esses objetos que cercam
os universos masculino e feminino têm um grande papel nas relações de poder travadas
pelos gêneros e na socialização destinada a cada um deles.
Podemos então estabelecer um paralelo entre o papel da utilização de produtos
destinados a um determinado gênero e a construção da identidade de gênero, dado que
esses itens comunicam muito mais do que seu aspecto material. Para as pessoas
transgênero, trocar a utilização de produtos determinados para seu sexo biológico pelos
itens que se adequam ao seu gênero pode ser simbólico, assegurando e reafirmando para
si mesmas sua identidade, e, também, sinalizando para as outras pessoas com qual
gênero se identificam e assumindo este papel perante a sociedade.
Assim sendo, pode-se inferir o poder de comunicação que a simples escolha de
determinadas peças de vestuário tem na socialização, principalmente em relação à
questão de gênero. De acordo com o trabalho publicado pela CEPESC no ano de 2009 8,
não podemos esquecer que a população trans desde antes do nascimento é orientada a
cumprir um papel de acordo com seu sexo biológico e, em determinado ponto de sua
vida, é obrigada a confrontar essa orientação. O uso da indumentária condizente com o
gênero com o qual se identifica além de ser simbólico, por marcar uma transição na
determinação de seus papéis sociais, é, portanto, essencial, dado que essas pessoas têm
de afirmar repetidamente sua posição perante a sociedade e também por questões de
autorrealização, uma vez que a utilização de vestes adequadas ao seu gênero tem
importante impacto psicológico na construção de uma autoimagem diferente da qual foi
designada ao nascer, e condizente com aquela a qual se identifica e deseja expressar.
Para a construção dessa autoimagem corporal a população trans dispõe
atualmente de alguns avanços médicos que auxiliam a pessoa a lidar com a questão
fisiológica diferente para cada sexo, como por exemplo, a terapia hormonal que confere
8

Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação Sexual e Relações
Étnico-Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. – Rio de Janeiro : CEPESC; Brasília : SPM, 2009.
Disponível em: <http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf>
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traços mais femininos para o corpo de transgêneros mulheres e pelos corporais e traços
mais masculinizados para trans homens. Também existe a possibilidade de algumas
cirurgias plásticas para a construção do corpo de acordo com o gênero desejado, como
implante de silicones na mama, ou mesmo a mastectomia. Acontece que nem sempre
essas terapias médicas são acessíveis ao poder aquisitivo dessas pessoas, lembrando que
essa é uma parcela da população marginalizada, e a burocracia enfrentada no sistema
público de saúde distancia o atendimento necessário da população trans.
Por falta de acesso a essas intervenções corporais, ou por escolha de manter e
não modificar o corpo, alguns transgêneros esbarram em problemas com partes do
corpo que não condizem com a imagem que a sociedade estabelece para cada gênero,
em especial partes consideradas sexuais, afirma JUNQUEIRA (2009)9. Como exemplos
podem ser citados a dificuldade que algumas mulheres trans têm para usar roupas que
aderem ao corpo sem marcar a região genital e ressaltar o pênis, o que traria um
constrangimento a elas, ou ainda, homens trans que encontram dificuldade em esconder
os seios. Algumas questões práticas também se tornam desafios para transgêneros,
como, por exemplo, dificuldade encontrar sapatos femininos em tamanho maior, dado
que esse tipo de artefato é produzido em sua maioria para pés de tamanhos pequenos
devido à anatomia do corpo do sexo feminino. É importante ressaltar que essa não é
uma dificuldade exclusiva de mulheres trans, uma vez que essas diferenças anatômicas
não seguem um padrão de sexo e uma mulher cisgênero pode também ter o pé maior
que o tamanho da média.

Assim, chegamos à conclusão que é importante que o

mercado ofereça produtos que atendam essa parcela da população, tanto por questões
representativas, simbolizando que os transgêneros fazem parte da nossa sociedade e
como tal tem o direito a produtos que atendam suas necessidades básicas, quanto por
questões práticas, como podemos perceber anteriormente que muitas vezes essas
questões não atingem somente a população trans.

O Design como fator inclusivo e agregador
9

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia
nas escolas – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, UNESCO, 2009.
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O designer tem um papel fundamental na produção de artefatos de mercado, o
que não apenas reflete o espírito do seu tempo, como também molda as estruturas
sociais, podendo assim ser um agente de mudança e não apenas um passivo replicador
de objetos. Percebendo essa fatia de mercado pouco explorada e pensando na função
social que a profissão do designer tem, é interessante pensar na proposta de projetos que
atendam a população trans, principalmente em relação a produtos significativos no que
diz respeito à socialização.
Utilizando-se de seu papel de modificador social, de acordo com Sant’anna
(2005)10, o designer pode então pesquisar as necessidades específicas dessa parte da
população e tentar agregar em seus projetos modificações que, sem alterar a qualidade e
funcionamento do produto, como no caso da produção de calçados que atendam a uma
maior variação de numeração, para que possa abarcar o maior número possível de
usuários, sejam trans ou cisgênero. É importante ressaltar que, sempre que possível, não
designar itens específicos para a população transgênero, dado que essa parcela da
sociedade já sofre com estigmas e preconceitos e sempre que essa distinção se fizer
necessária, deve-se então tentar ao máximo incluir transgêneros no público alvo dos
projetos.
Quando a inclusão dessa parte da população em produtos já vigentes no mercado
não for possível, é importante criar produtos que facilitem a vida dessas pessoas e
atendem a suas necessidades específicas, como por exemplo, o desenvolvimento de um
mecanismo que disfarce os seios de homens trans diferente da utilização de faixas que
normalmente são usadas para tal propósito, pois o uso dessas além de doloroso pode
acarretar em problemas de saúde para transgêneros masculinos. É importante ressaltar
que, mesmo quando voltados especificamente para essa determinada parcela da
população, esses projetos devem ser feitos com o máximo de sensibilidade para que
essas pessoas não se sintam em uma situação de exclusão perante a sociedade, e sim de
maneira que percebam que suas necessidades são atendidas e que isso demonstra
atenção especial para com seus problemas específicos.

10

SANT’ANNA, Mara Rúbia. Moda Palavra (org.). Vol. 4. Florianópolis: UDESC/CEART, 2005.
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Considerações Finais

Baseado nas teorias apresentados na introdução do presente artigo, podemos
perceber que a noção de gênero é uma construção social e, portanto, não se relaciona
diretamente com o sexo biológico com o qual a pessoa nasce. A partir dessas teorias
tomamos conhecimento da existência de pessoas transgênero, e analisando alguns dados
é notório que essa população sofre com a desinformação e discriminação por parte da
sociedade normativamente cisgênero. Porém há algum tempo tem chegado ao
conhecimento da população geral alguns fatos a respeito da representação de gênero
trans, principalmente pela divulgação da mídia de casos de pessoas famosas que se
identificam como transexuais, como é o caso da cartunista Laerte.
A partir de análise de algumas charges da autora tomamos conhecimento sobre
algumas questões e problemas que permeiam a socialização e o universo transgênero, e
então pudemos relacionar a questão de gênero com espaços e itens que nos cercam,
através da análise da carga imaterial e simbólica que estes objetos contêm, e assim,
identificando pontos em artefatos que explicitam a relação de representatividade destes
e papel exercido pelos indivíduos na sociedade.
Levando em conta o papel do designer na sociedade, de produção de itens
comercias e também de criador e divulgador de mudanças, chegamos à conclusão que
este profissional pode intervir e modificar as questões de inclusão dessa população no
mercado consumidor, não apenas para fins lucrativos, mas também para atender a
necessidades específicas dos transgêneros evitando ao máximo a exclusão e
direcionamento dessas pessoas a um nicho específico e isolado da sociedade, o que
poderia levar um aumento da estigmatização que já existe contra essa parcela da
população.
Concluímos também que a questão ainda deve ser discutida e deve-se abrir um
espaço para que a população trans seja cada vez mais agregada a todos os níveis de
socialização para que possamos ouvir suas demandas e, assim, tentar diminuir a
diferença social existente hoje entre a população normativa cisgênero e o espaço
ocupado pelos transgêneros. Lançam-se assim bases para novos trabalhos que poderão
explicitar e apontar qual rumo o Design pode tomar para desempenhar, além de seu
12
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papel comercial, um papel de construção de uma sociedade mais igualitária. Além disso,
o artigo pretende abrir caminhos para a coleta de dados e estimular a produção de
conhecimento sobre essa parte do mercado consumidor que ainda é pouco documentada
e estudada na área do Design.
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A expressão da música através da imagem
na obra de Felipe da Cunha
Anderson Lins de C. Vieira1
Bruno Rodrigues2
Jéssica Guirra3
Múcio Pedrosa4
Resumo expandido
Este estudo analisa a relação entre as ilustrações de Felipe da Cunha, o livro Design
Emocional, de Donald Norman e o ensaio Spätzeit, de Walter Moser. Felipe da Cunha elabora
ilustrações para expressar a mensagem passada pelas músicas de vários artistas e/ou bandas.
A obra de Norman apresenta três conceitos a respeito do nível de leitura referente a um
intérprete que deseja passar uma mensagem: o visceral, o comportamental e o reflexivo. O
texto Spätzeit de Moser se relaciona com o livro de Norman apresentando conceitos a respeito
da forma como um indivíduo processa uma mensagem quando se depara com algo que a
expõe a ele. Observamos que as informações gráficas são processadas através de estímulos, os
quais, baseados no repertório do leitor, remetem-no a algum conceito anterior fazendo com
que esse possa fazer analogias com esses conceitos e possa compreender a imagem. No caso
do ilustrador em referência, pudemos perceber que as músicas representadas pelas ilustrações
eram compreendidas de forma muiito mais profunda do que quando são apenas escutadas.
Palavras-chave:
Design Emocional; Ilustração; música; Spätzeit.

Introdução
Podemos perceber várias questões culturais sendo expostas nas ilustrações de Felipe
Cunha e nas músicas dos artistas Devandra Banhart (Rats), Florence (Don’t let me go) e a
banda Queens of the Stone Age. Iniciamos essa reflexão abordando alguns conceitos que
melhor situarão o leitor em relação à nossa proposta. A partir de Moser e Norman,
entendemos, que a ilustração é uma imagem, gravura ou figura, acompanhada ou não de texto
e que tem um caráter explicativo, decorativo ou figurativo, carregando em si, informações ou
1
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significados, que dependem do repertório de quem as vê para serem interpretadas. A partir da
proposta de relacionar o trabalho de um ilustrador, nesse caso, Felipe da Cunha, estudante de
design, e que retrata em seus trabalhos bandas ou artistas musicais através de pôsteres, com
Donald Norman (2004), autor do livro Design Emocional (2005), no qual aborda os três
níveis de design (visceral, comportamental e reflexivo),

pelos quais os seres humanos

interpretam e se comunicam com o mundo à sua volta, e com Walter Moser, autor de Spätzeit,
ensaio no qual propõe a reunião de cinco componentes (perda de energia, decadência,
saturação cultural, secundariedade e posteriedade) para tentar dar um significado mais
“tangível” ao termo em alemão que não possui tradução literal, determinamos como objetivo,
interpretar e analisar, baseados em referencial teórico fundamentado, as ilustrações criadas
por Felipe da Cunha.
Ao optar por fazer uma ilustração, Felipe da Cunha busca informações relevantes tanto
da história pessoal dos artistas ou grupos, quanto das letras das músicas compostas por eles, o
que reflete diretamente na proposta criada, já que o resultado visual, daquilo que era “sonoro”,
está impregnado de signos, provenientes de seu repertório enquanto Ser tardio.
Felipe da Cunha, 23 anos, nascido em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. O
ilustrador faz releituras de artistas, bandas e músicas, e transforma o que, como receptor,
escuta, em ilustrações de forte impacto visual que remetem às batidas, ritmos e histórias por
trás das letras e trajetórias. A técnica utilizada por ele é basicamente utilizar fotografias já
existentes em formato digital, de símbolos, rostos e formas por exemplo e através de um
programa chamado Ilustrator vetorizar essas colagens, ou seja, a transforma-lasem ilustração.
Em entrevista concedida aos autores desse artigo, Felipe Cunha disse: “A música gera
em mim um certo ‘incômodo’ e através da ilustração, tento materializar a percepção que tenho
do artista (música), utilizando no meu trabalho os signos que ele carrega”. Seria então uma
releitura impressa e material do som, através do olhar e do repertório individual do ilustrador,
enquanto Ser Tardio, já que utiliza tecnologia e conhecimento do mundo moderno, mas a
maioria de seus trabalhos remete ao passado musical nostálgico. Apesar da quantidade de
fontes atuais para o seu trabalho, ainda busca alguma plenitude naquelas que já se
extinguiram, extraindo delas a sua fonte de inspiração.
Mas o que é exatamente o Spätzeit, de que trata Walter Moser? O autor, ao questionarse isso, percebeu a dificuldade de traduzir o termo em uma palavra específica. Então, sem
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opção, reuniu cinco componentes semânticos que, através de sua ótica, transcendem o
significado alemão e, tentam construir uma compreensão e entendimento mais sólidos do
termo. São eles: 1) a perda de energia; 2) a decadência; 3) a saturação cultural; 4) a
secundariedade; 5) a posteridade. Ele comenta sobre esses componentes: “Cada um dos cinco
componentes que distingui apresenta uma problemática e um imaginário próprios, que
podemos observar em todos os tipos de situações da história cultural” (MOSER, 1999, p. 47).
Ao analisarmos o componente, perda de energia, fica evidente que o homem tardio
desconfia, de certa forma, de toda tecnologia moderna que o cerca, já que ao mesmo tempo
que ela evolui, parece estar, na verdade, levando a civilização na direção contrária: no
caminho da involução. Seria como achar que estamos dando um passo à frente, quando na
verdade, estamos dando dois para trás, é um sistema cíclico que irá se esgotar e está fadado ao
fracasso em algum momento (ou talvez, agora, vivemos esse momento) e isso se deve ao fato
de termos nascido numa época, na qual se acredita que tudo já foi dito ou criado, ou, pelo
menos, essa é a impressão para alguns. Ressaltamos que uns veem isso como um obstáculo,
como se vivessem das ruínas do passado, outros, veem como desafio, fazendo releituras das
ruínas através de uma perspectiva holística, revisitando a obra e sua época e extraindo delas o
maior número possível de informação e inspiração, momentaneamente. Comprova-se então
que após o declínio (para o ser tardio, esse momento serve de oxigênio em relação à vida e,
não menos importante, em relação à arte), surge uma posteriedade cultural, movida por
vontade própria, produzindo suas formas sem receio das novas possibilidades.
Levamos em consideração a visão de Moser (1999), afirmamos que Felipe da Cunha é
percebido nesse espaço tempo como um Ser Tardio, já que veio a nascer no século XXI,
período saturado culturalmente e, compreendendo os códigos, signos e convenções simbólicas
deste, materializa suas emoções através das ilustrações.
Por outro lado, também utilizamos como referência teórica, os níveis de design de
Norman (2004).O autor descreve como o cérebro humano interpreta o mundo à sua volta,
através dos três níveis de processamento, visceral, comportamental e reflexivo, sendo que
cada um atua de forma diferente do outro no funcionamento da percepção do ser humano. O
nível visceral é a primeira leitura, a mais primitiva que o cérebro faz, reagindo de forma
imediata à uma situação ou fator externo. Esse nível de processamento acontece antes da
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consciência, baseado na história e repertório do indivíduo, sendo que as respostas derivam do
interesse despertado pelas primeiras impressões.
No nível comportamental, afirma Normam (2004), há quatro componentes que
importam: função, compreensibilidade, usabilidade e sensação física, não importando
qualquer outro fator. Lembramos que o autor escreveu a obra, para o mercado de produto,
porém as ilustrações passam a ser “produto”, pois levamos em conta na análise, a
compreensibilidade e sensação física causadas no receptor que as observam. Ao mesmo
tempo em que para um indivíduo as ilustrações remetam a tempos felizes, para outros podem
remeter a recordações tristes, evidenciando-se, portanto, que o importante é criar um laço
emocional com os receptores do trabalho.
Já no nível de análise reflexivo, o autor afirma que neste está a satisfação e o valor que
a marca ou produto conferem ao usuário, que, por sua vez, passa a interpretar de maneira
consciente, aquele objeto ou imagem, como um símbolo do qual quer fazer parte. O repertório
e o nível de cultura individual interferem nesta leitura, considerada mais profunda, uma vez
que o conhecimento já adquirido pelo leitor é peça-chave.
Então, tudo o que nós captamos com os nossos sentidos têm componentes cognitivos
(reflexão) e afetivos (viscerais e comportamentais). O cognitivo atribui significado; o afetivo
atribui valor. Nos níveis inferiores (visceral e comportamental) existem apenas afeto, sem
interpretação ou consciência. No nível cognitivo acontece a interpretação, a compreensão e o
raciocínio. E se o estado afetivo é positivo ou negativo, muda a maneira como nós pensamos e
refletimos. Em estados afetivos negativos estão mais propensos ao foco – se concentra sobre
um tópico sem se distrair, até alcançar uma solução. Nenhum detalhe escapa, pois esse estado
mental é associado à sobrevivência e ao perigo.
Já estados afetivos positivos relaxam os músculos e o cérebro; assim pode-se “viajar”,
criar, aprender, ser menos focado e ter uma ideia do conjunto. No processo criativo do design
são necessários os dois estados: no afetivo positivo, a criatividade está liberada; no negativo, é
preciso se concentrar nos prazos e na viabilidade. Além disso, pode-se classificar o design em
três níveis que influenciam o processo decisório de uma pessoa: o design visceral (aparência,
percepção); o design comportamental (prazer e efetividade de uso) e o design reflexivo
(autoimagem, satisfação pessoal, lembranças).
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A partir destas informações propusemo-nos a analisar três ilustrações do artista Felipe
da Cunha, vulgo “La Puta Muerta”, fazendo a leitura das imagens, através dos níveis visceral,
comportamental e reflexivo, Norman (2004).
Figura 01: Devendra Banhart, música Rats.

Fonte: Página do Facebook, “La Puta Muerta”.

Analisando a ilustração da figura 1, através do nível visceral, vemos a imagem
monocromática num primeiro momento e em seguida tem-se a sensação de ruptura, expansão
e quebra das linhas do triângulo. Passando ao nível comportamental, percebemos como a
sensação de equilíbrio é quebrada pelas duas cabeças rompendo a continuidade do triângulo,
além da boca, em posição invertida com a qual estamos acostumados a ver e o olho dentro do
girassol, desestabilizando os fundamentos convencionais de posição dos órgãos no rosto.
A cabeça de um lagarto é projetada acima de uma mão, que passa a impressão de estar
forçando a estrutura triangular, contribuindo para seu rompimento. No canto superior
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esquerdo há a imagem de Saturno e seu anel elevando as quebras já descritas ao além, ao
espaço. E finalmente no nível reflexivo percebemos, analisando a música paralelamente, um
rompimento aos 4´30’’, percebido por causa da mudança de tom, tempo e melodia, que exige
repertório do receptor, além de tornar óbvia a relação entre a ilustração e tal música.
Figura 02: Florence and the machine, música Never let me go!

Fonte: Página do Facebook, “La Puta Muerta”.
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Na segunda ilustração, figura 2, os autores puderam determinar que no nível visceral a
imagem, em um primeiro momento, Impacta ao ilustrar os sentimentos de forma tão literal. O
coração colocado como a representação do órgão do corpo humano possui uma forma
desagradável, trazendo certo incômodo ao fazerem analogia com o signo de “amor” como já é
de costume. A leitura no nível comportamental mostrou, além da mulher curvada centralizada
na imagem, um enfoque na mensagem a ser passada pelo ilustrador, a mudança das cores dos
componentes das suas cores tradicionais como o coração com um tom de amarelo bem
apagado em relação ao vermelho tradicional, e os tons pasteis trazem harmonia e relacionam
todos os componentes da imagem. Por fim, no nível reflexivo, percebeu-se que imagem
representa não só a música, mas todo o estilo melancólico da banda Florence and the machine,
com suas letras profundas, que tocam os sentimentos das pessoas, a mulher curvada é
facilmente relacionada ao sofrimento, à melancolia, passando essa ideia ao interprete só de ler
o título Never let me go. Os componentes de níveis totalmente viscerais como o coração em
tons pastel de amarelo representado com todas as veias, passa a mensagem de forma bem
profunda.
Na terceira ilustração, figura 3, através da leitura do nível visceral, identificamos a cor
vermelha vibrante que chama imediatamente a atenção. As figuras geram impacto,
principalmente evocando violência, através da cabeça cortada e do tridente trespassando a
cabeça e o peixe. No nível comportamental, o tridente serve de sustentação para o peixe e a
cabeça e o conjunto ajuda na distribuição das letras do nome do conjunto, ocupando todo o
espaço pictórico. As três figuras passam a ideia de evolução para algo mais complexo,
começando de apenas uma cor para cores mais vibrantes. No nível reflexivo percebe-se que,
apesar de cortada, a cabeça, que é a do Josh Homme, fundador e guitarrista da banda Queens
of the Stone Age, mostra uma expressão de espanto e curiosidade, inclusive continuando a
fumar. Pode indicar que o artista apenas simbolizou a morte (cabeça cortada) para passar uma
mensagem de admiração pelo cantor e não para indicar uma violência real. O peixe pode
remeter a lembranças de imagens anteriores, durante uma pescaria, por exemplo, quando
torna-se necessário prender os peixes pescados. As figuras, inclusive o tridente, também
podem refletir as letras das músicas da banda, que geram muitas críticas de grupos familiares,
pois incluem temas sobre assassinatos, sexualidade e suicídio.
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Figura 03: Queens of the Stone Age

Fonte: Página do Facebook, “La Puta Muerta”.

Questões de tradição, cultura e época tem influência direta no trabalho dos
artistas. Para Pimentel (2014):
Deste modo, pudemos perceber, através desta breve análise, o mérito deste artista
local que, apesar de estar situado em uma região marginal e tardia, soube reagir com
criatividade diante dos influxos modernizadores. Não se fechou hermeticamente em
seu invólucro cultural, na ânsia de proteger sua cultura contra a extinção, nem
adotou o modelo externo passivamente em detrimento de suas próprias raízes, mas
agiu como mediador entre estes dois termos: manteve-se atento às transformações e
contribuições trazidas pela modernidade ao mesmo tempo em que se voltou para
suas próprias tradições de um modo crítico e auto analítico, procurando soluções
para articulá-la com uma nova realidade que se impunha de modo áspero e
compulsório, resultando desta união de opostos um terceiro elemento que, apesar de
angariar para si elementos culturais externos, ainda mantém elos fortes com a
tradição local. (PIMENTEL, 2014, p . 299)

Podemos notar nos trabalhos de Felipe da cunha diversas questões culturais,e sociais.
De acordo com as ideias de Norman (2004), os três níveis, o visceral, o comportamental e o
reflexivo, deixam claro ao leitor a necessidade do repertório prévio da música/artista para esta
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leitura passando pelos níveis fisiológicos, regras, padrões, relações dos elementos e sua
organização gráfica chegando ao ambiente do conhecimento já adquirido em relação a este
universo musical.
Considerações Finais
O artigo, mediante os subsídios teóricos constituídos e entrevista com o artista,
proporcionou uma abrangência maior da leitura das ilustrações para o leitor, aproximando-o
aos três níveis de leitura propostos por Norman (2004), criando assim uma relação ilustraçãoreceptor mais profunda, gerando emoções e apego ao material gráfico produzido.
Ao intitularmos de secundárias e inovadoras as obras de Felipe da Cunha, percebemos
o mesmo mérito do nosso artista, situado em uma situação de expressão gráfica marginal e
tardia, moveu-se mediador entre os dois termos: de perceber o que já existia, e de como já
havia sido interpretada a realidade tendo como base o universo musical e através de suas
observações, experiências e habilidades está imprimindo sua marca e seu estilo dentro dessa
massa consumidora, que, segundo Norman (2004), tenta dia-a-dia humanizar o consumo e os
objetos do mundo.
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Produção cultural com grafite e cordel
Dreyfus Zola Teixeira1
Resumo Expandido
O presente artigo tem como objetivo uma leitura das ilustrações do grafiteiro paulista
Speto. Para tanto, busca-se, primeiramente, uma denifição do papel do
artista/ilustrador no mundo contemporâneo, destacando seus desafios em um cenário
de produção cultural saturado e marcado pelas criações que o precederam, como
apresentado em Walter Moser. Em seguida é tecida uma discussão acerca das
estratégias e soluções do artista em respostas aos desafios de criação nesse ambiente,
questão contemplada através da leitura de suas ilustrações como projetos de design
emocional. Seguindo as diretrizes de Donald Norman com os três níveis de design:
visceral, comportamental e reflexivo, e tomando o último como parâmetro para a
análise das ilustrações, ponderando a narrativa cultural, de memória, autorreflexiva e
os significados de cada figura analisada a fim de mapear a mensagem construída pelo
artista para o livro infantil. Verifica-se também o intercâmbio entre as influências
cruzadas do ilustrador oriundas da literatura de cordel nordestina e do movimento de
hip hop e grafite do qual ele foi pioneiro no Brasil, apontando uma fusão entre o novo
e velho, do tradicional e do contemporâneo como uma maneira de apresentar a cultura
do país para uma nova geração de leitores.
Palavras-chave
Cordel; grafite; ilustração; Speto.
Introdução
Considerando a ilustração como trabalho de design, é possível tecer uma análise
entre os níveis de informação pretendidos pelo designer/autor, embasada no discurso
de Norman (2004). Com a apresentação da relação usuário-projeto, através do design
emocional, o autor disseca essa interação em três níveis de processamento: visceral
(percepção imediata, induzida pela inclinação natural e biológica do usuário),
comportamental (considerações guiadas pela usabilidade e performance de produto) e
reflexivo (orientação cultural, social e significativa) esclarecendo as conexões
psicológicas em análises de produtos cotidianos.
1

Estudante do curso de Design de Produto manhã da Escola de Design da UEMG Universidade
Estadual de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.. Este trabalho foi orientado pelos professores Eliane
Meire Soares Raslan e André Borge da ED/UEMG. E- mail: <zoladreyfus@gmail.com>

Revista Legenda Quadrinhos. Belo Horizonte, vol. 2, n. 2, p. XX – XX, 2º semestre/2015. ISSN 2447-2638. Texto
recebido: 22.06.2015. Texto aprovado: 15.11.2015. <https://legendaniquemg.wordpress.com/>

Traduzindo essa abordagem para o campo de design gráfico ou da ilustração,
destaca-se o design reflexivo como principal território de criação. Compreendendo
obras que dizem respeito à percepção de signos e sua reflexão no processo de
comunicação. O entendimento de beleza, narrativa e mensagem são parte desse
processamento, direcionados pelo aprendizado, memória e cultura, afirma Norman
isso pode ser utilizado, portanto, para leitura das camadas de informações
(2004), e isto
propostas pelo grafiteiro Speto no livro infantil O garoto da gota serena.
O objeto de estudo do artigo é parte de uma série patrocinada pela marca de
roupas infantis Green chamada “Redescobrindo o Brasil”, um conjunto de livros que
apresenta o Brasil por regiões com colaborações de artistas de diversas áreas. A
terceira publicação dedica-se ao nordeste, contando com o texto do compositor,
jornalista e publicitário Rodrigo Leão e a ilustração do grafiteiro paulista Speto.
Para essa obra foi elaborado um texto em formato de cordel que celebra a
tradição lítero-musical dessa região e introduz parte marcante da cultural nordestina
para um público infantil. As ilustrações que acompanham esse enredo em versos
contribuem com a narração da história de um garoto que descobre, pouco a pouco, os
instrumentos musicais e a cultura do nordeste, presente no quartinho no fundo de sua
casa. Contando com fotografia de grafites, murais e xilogravuras tradicionais, Speto
apresenta sua intervenção com orientação estética que busca referências na própria
ilustração de cordel e também na cultura de hip-hop. (FRANCO, 2009, p.59)
A direção conceitual e projetual das ilustrações demonstram como as referências
cruzadas do ilustrador constroem um efeito de leitura carregado de códigos culturais e
de memória nacional/regional, criando um design reflexivo no qual se propõe uma
nova abordagem dos ícones culturais do Brasil, introduzindo uma ilustração de um
sobre
os níveis
de leitura
das imapaís contemporâneo. Contudo,
Contudo, antes
antesque
quesesediscorra
discorra
sobre
os níveis
de leitura
das
gens, é importante que se circunscreva um panorama geral do papel da ilustração como
imagens, é importante que se determine? OU CIRCUNSCREVA? um panorama geral
produto cultural no mundo pós-moderno, para determinação da intenção de design do
do
papel eda
ilustração como
no do
mundo
ilustrador
as motivações
para as produto
soluções,cultural
tema central
artigo.pós-moderno, para
determinação da intenção de design do ilustrador e as motivações para as soluções,
tema central do artigo.
A ilustração como produto cultural no Spätzeit
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A construção e pulicação de um produto cultural como a ilustração de Speto
para o livro O menino da gota serena compreende a adaptação a um cenário com
diversas dificuldades para o surgimento de um novo empreendimento criativo. De
modo que, nesse cenário pós-moderno, um designer, artista, ou ilustrador deve
apresentar soluções que driblem esses problemas e defendam sua ambição artístisca e
intenção de design, análisados no artigo. Essa problematização é fundamental para o
entendimento esclarecido de como e porquê Speto desenvolveu sua proposta.
Pensanod nos impasses que surgem com o cenário artístico contemporâneo, o
conceito de Spätzeit pode ser utilizado como ferramenta a fim de mapear as principais
questões que fundamentam o problema criativo. Moser (2001) apresenta de forma
cartesiana os tópicos que constituem esse termo alemão, utilizado sem, de maneira
geral, como “época tardia”, ou “tempo que chega tarde”, referindo-se ao ambiente de
criação da pós-modernidade. O autor define cinco indicadores que compõem a
formatação semântica desse termo: a perda de energia, a decadência, a saturação
cultural, a secundariedade e a posteriedade. Com a aplicação desses parâmetros, a
contextualização do ambiente em que Speto cria começa a ter forma.
A primeira noção apontada é a “Perda de energia”, orientada por um raciocínio
naturalista em que um sistema fechado tem a evolução pautada pela perda progressiva
[...] aqueles que chegam tarde são
da força criadora inicial. De modo que “[...]
prejudicados, encontram-se num mundo diminuído, esgotado e são desprovidos de
energia [...]
[...]” (MOSER, 2001, p.36) colocando os criativos contemporâneos em uma
espécie de sufocamento cultural.
Em seguida, é apresentada a “Decadência”, um componente regido pelo tempo
que transforma a grandiosidade das criações precedentes em ruínas, deixando o
homem que as segue entre fragmentos, colocando artistas de um Spätzeit, como
Speto, em um ambiente decaído e em ruínas (MOSER, 2001, p.36).
O terceiro componente, a “Saturação cultural”, é trazida por MOSER (2001,
p.38) como o efeito de uma “claustrofobia cultural”, em que o artista encontra, não
somente ruínas como sugerido pela decadência, mas um espaço de criações
amontoadas. Impossibilitando a criação do zero, mas abrindo caminhos para a
elaboração de trabalhos que reutilizem o material deixado pelos antecessores,
podendo, em uma perspectiva otimista, criar com uma fonte interminável.
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Seguindo esse raciocínio, o autor apresenta a “secundariedade”, uma noção que
permeia as anteriores, sugerindo uma maneira de se produzir criativamente, a partir de
uma herança, com recursos inevitáveis. Classificando qualquer trabalho como,
apenas, uma continuação do que foi desenvolvido até o Spätzeit, elaborado com
condições de energia decrescente e entre materiais artísticos acumulados.
Por fim, é introduzida a “Posteriedade”, a idéia de uma cronologia empregada
ao contexto do Spätzeit, sem a determinação de um período da história em que se
localiza esse fenômeno, mas a aplicação dele como um efeito em diversas épocas,
como a etapa decrescente e posterior dentro do curso de inúmeros ciclos históricos.
O conceito de Spätzeit mostra-se como um possível caminho para o
entendimento de como a ilustração de Speto responde aos requisitos e condições de
criação em seu tempo, já que, não somente ele, mas o movimento de grafite brasileiro
nasceu na contemporaneidade
contemporaneidade em uma época marcada pelas características desse
fenômeno que, por sua vez, não sugere um termino inquestionável de qualquer
criação inovadora, mas propõe a continuidade do ciclo criativo. A observação desses
efeitos cria uma nova abordagem para a interpretação do projeto conceitual do livro
que pretende apresentar a cultura brasileira e toda sua carga histórica através da arte
de novos artistas como Speto.
Um breve panorama da carreira do Speto e do seu posicionamento como artista
em meio ao Spätzeit
O papel de Speto na cultura nacional contemporânea pode ser comprovado pela
notoriedade do artista em diversos campos como publicidade, design e arte
(FRANCO, 2009, p.59). Contudo, para a formação da sua relevância, o grafiteiro
teve que passar por um processo de determinação da direção criativa do seu trabalho
frente às condições de um Spätzeit.
Ao longo dos seus anos de experiência, Speto desenvolveu uma assinatura que
seria marcada pela utilização de materiais artísticos que o antecederam e que
caracterizaram a cultura nacional e seu regionalismo como a arte de xilogravura
nordestina e os cordéis somados à vanguarda do movimento de grafite do qual ele foi
expoente na cidade de São Paulo (FRANCO, 2009, p.59), demonstrando um
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entendimento do cenário em que está inserido como o defendido por MOSER (2001).
À sua maneira, a percepção de si como um artista em meio ao Spätzeit aparece em
diversas declarações públicas que demonstram suas estratégias para se estabelecer em
um ambiente de produção cultural saturado e tardio.
A originalidade conta muito no âmbito profissional. Diretores de arte e
clientes procuram artistas que saibam como estimular o olhar e serem
diferentes dos demais e o brasileiro gosta de novidade, amigo, saiba disso.
(SPETO, 2012).

Os Gêmeos, dupla de artistas grafiteiros brasileiros, confirmam que as
respostas de Speto a um ambiente cultural sufocado e posterior influenciaram até a
sua geração. Em conselho à dupla, o grafiteiro indicou como construir um estilo
próprio e a importância vital disso para o sucesso do trabalho, Speto sugere que Os
Gêmeos cruzem suas várias referências artísticas do passado e proponham uma nova
abordagem ao que lhes interessa (FRANCO, 2009, p.52), criando um produto cultural
que apresente continuidade, com reconhecida secundariedade.
Outros indicadores desse entendimento do designer podem ser analisados
através da própria escolha da literatura e desenho de cordel como fonte de inspiração.
Speto não é nordestino ou têm laço genético com a região, apenas elegeu a assinatura
visual e artística da região pela necessidade de diálogo com as noções de brasilidade e
arte que foram desenvolvidas antes da sua geração. Seguindo essa análise da sua
história e do encontro com a xilogravura nordestina, é possível destacar como o
grafiteiro respondeu as condições artísticas em que se encontrou.
Nascido em 1971 em uma família de artistas Speto, desde cedo, ambientava-se
com pensamento criativo e as iniciativas artísticas. Cresceu com referências de
história da arte e desenho, experimentando seus caminhos de expressão. Em sua
adolescência encontrou a cultura de rua de São Paulo pela prática urbana de skate e
pelos eventos de hip hop inspirados no movimento nova-iorquino que se espalhava
pelo mundo. (FRANCO, 2009, p.52)
Sem concluir o ensino médio, começou a dedicar-se ao desenho e à ilustração
desde cedo. No começo da sua carreira profissional, criou afinidade com a ilustração e
logo se envolveu profissionalmente. Em alguns anos, começou a trabalhar no estúdio
de Maurício de Souza, contudo a influência do mundo do hip hop dos anos oitenta e
os estímulos multidisciplinares de filmes como Break Dance e Beat street somados a
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músicas desse movimento fizeram com que ele continuasse a grafitar na rua. E, dessa
forma, teve, gradativamente, seu trabalho difundido no meio artístico desenvolvendo
capas de CDs, publicações literárias, ou no meio do design e da publicidade com
projetos de interiores, intervenções urbanas, ou ilustrador de peças publicitárias.
(FRANCO, 2009, p.52)
Ao longo da sua carreira, Speto experimentou com diversas orientações criativas
misturando o estilo old school americano a vida urbana de São Paulo, trazendo
temática de reivindicações sociais sobre a vida na cidade. Mas o grande denominador
comum do seu trabalho celebrado foi a fusão feita do traço do grafite e de arte de rua
com as referências de xilogravura do cordel nordestino. (FRANCO, 2009, p.52) O
que ressaltaria uma conexão entre novo e velho no seu trabalho pelas semelhanças e
diferenças entre os dois universos.2
Fig.01: Mural ilustrado por Speto para o restaurante KAOS, chef Rodrigo Oliveira à esquerda.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, abril 2013.3

2

Fonte: Kaos, novo restaurante do chef Rodrigo oliveira terá painel de Speto. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/04/1268973-kaos-novo-restaurante-do-chef-rodrigooliveira-tera-painel-de-speto.shtml> Acesso em: 23 junho 2015.
3
Fonte: Jornal Folha. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/189237-espeto-depau.shtml> Acesso em: 20 junho 2015.
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A xilogravura tem origem no oriente com registros desde o século V, porém,
apenas, no século XIX, chega no Brasil, através da família real e de seus
empreendimentos que se instalaram na colônia. Décadas depois, esse formato de
expressão gráfica ganha destaque na cultura nacional através de uma utilização
artística e popular na literatura de cordel no Nordeste. Com uma técnica artesanal, os
artistas talham em madeira sua ilustração e a utilização de clichê para imprimir nos
papéis, deixando, dessa forma, uma imagem com traços grosseiros, retos criando uma
estética particular. (CORREIA, 2011, p.104)
O vocabulário visual dos cordéis tornou-se referências para as temáticas e as
histórias veiculadas nessas obras, configurando uma iconografia para a vida do
sertanejo pela voz dos autores e consequentemente do imaginário popular nordestino
com narrativas do cotidiano, dos problemas e características sociais desse povo.
trazidos em formato de conto, com humor, ou fantasioso, o
(CORREIA, 2011, p.109) Trazidos
cordel e suas ilustrações transformaram-se em uma tradição artísticas nacional,
carregada de significados e deixando uma série de influências para artistas como
Speto utilizarem em seus trabalhos.
Fig.02: Cordel “Mudança de Sertanejo”
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Fonte: Centro Cultural Banco do Brasil, A arte de J. Borges: do cordel a xilogravura, Brasília, 20044

Cruzando as informações da história do cordel com a do grafite, começam a
destacar-se as familiaridades entre os movimentos, colocando o corpo de trabalho do
Speto como um canal de continuidade e fusão cultural.
O grafite nasceu em Nova Iorque na década de setenta, com as intervenções
urbanas pioneiras de jovens de baixa renda que buscavam se situar na cidade
deixando sua marca e buscando ocupar com seu grupo um espaço da metrópole que
apresentava diversas lacunas sociais. Com as pinturas de nomes de grupos, apelidos
ou regiões, os grafiteiros cresceram junto com a cultura hip hop criando uma série de
produtos culturais que serviam de entretenimento, arte e experimentação do seu
direito civil. (FRANCO, 2009, p.52)
De acordo com o site Cidade de São Paulo5, nos anos oitenta, a chegada do
grafite em São Paulo, a cidade pioneira na exploração dessa linguagem no Brasil, se
deu através das muitas plataformas (cinema, música, entre outros) em que a cultura
hip hop era divulgada como marcado na história de Speto. Os jovens ambientados no
recente fim
fim da ditadura experimentavam as possibilidades de arte urbana e retomada
da liberdade de expressão, ensaiando com os temas visuais e conceituais americanos
até que desenvolveram suas próprias narrativas compostas por reflexões sociais e
temáticas cotidianas da vida em uma metrópole nacional.
O encontro do grafite com cordel demonstra como ambos retratam a vida
cotidiana de brasileiros em suas regiões e momentos específicos. Suas temáticas
encontram-se em pontos que permeiam a cultura nacional ainda que afastados pelo
tempo e espaço. Speto consegue reunir essas duas linguagens em uma só,
transformando o que é comum em unidade e o que os difere em marcas da sua
ambição artística. Uma resposta para um empreendimento criativo em uma
modernidade tardia.6

CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil. Disponível em: <culturabancodobrasil.com.br/> Acesso
em: 20 junho 2015. COMPLETAR
5
Fonte: Cidade de São Paulo. Roteiro Arte Urbana. Disponível em:
<http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/roteiros/roteiros-tematicos/roteiro-arte-urbana>
Acesso: 23 junho 2015.
6
Fonte: Green by misako. Disponível em: <http://www.greenbymissako.com.br/livros/nordeste >
Acesso: 23 junho 2015.
4
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A aplicação das ilustrações de Speto no livro O menino da gota serena como
design reflexivo
As ilustrações de Speto no terceiro livro da série “Redescobrindo o Brasil” da
marca infantil Green indicam uma narrativa e uma leitura do projeto de design como
uma operação de nível reflexivo. Dispensando as aplicações do ilustrador como
design visceral pela fuga de uma concepção que proponha interação pela orientação
biológica ou atração natural (NORMAN, 2004, p. 87) e distanciando-se, também, de
uma intenção de design comportamental, ao não focar em performance e usabilidade
do projeto, mas pelo contrário, a ilustração de Speto apresenta diversas camadas de
leitura aumentando o nível de dificuldade do uso primário do livro.
A criação dessas camadas trata-se, justamente, da natureza reflexiva do design.
A marca Green elegeu Speto como ilustrador de O menino da gota serena para que o
projeto conte com a memória e a autoimagem do usuário. (NORMAN, 2004, p. 107)
Quem quer que obtenha o livro vai contar com a emoção despertada pelos valores de
vanguarda e prestígio artístico representada pelos signos do grafite e pela memória
[...] recordações podem desencadear
afetiva nacional com a iconografia de cordel. “[...]
poderosas emoções de longa duração” (NORMAN, 2004, p. 87).
No livro, o nome da série, vai sendo descrito uma redescoberta da cultura
nacional. Com a apresentação dessa fusão presente ilustrações de Speto7, o projeto
apresenta uma nova idéia de Brasil em que a mistura entre novo e antigo caracteriza a
produção cultural na contemporaneidade e consegue estimular sentimentos que
potencializam a narração dos versos de Rodrigo Leão.8

7

Fonte: Site oficial Speto. Disponível em: <http://www.speto.com.br/> Acesso em: 15 junho 2015.
Fonte: Speto buscou suas próprias referências para criar uma arte singular. Disponível em:
<http://movimentohotspot.com/noticias/908/>Acesso em: 23 junho 2015.
8

Revista Legenda Quadrinhos. Belo Horizonte, vol. 2, n. 2, p. XX – XX, 2º semestre/2015. ISSN 2447-2638. Texto
recebido: 22.06.2015. Texto aprovado: 15.11.2015. <https://legendaniquemg.wordpress.com/>

Fig.03: Contracapa e capa, por Rodrigo Leão e Speto.

Fonte: O menino da Gota Serena, 2012.

A contracapa e a capa do livro são exemplos da proposta de design reflexivo das
ilustrações de Speto, a leitura das imagens passa pelas determinações de design
emocional, através das noções culturais e de autoimagem desse campo de projetação.
A imagem retrata um cacto, planta típica da caatinga, em um fundo de tom
escuro, terroso. E ao seu lado, no mural de grafite, há, em um fundo azul claro, uma
gota antropomórfica. As linhas retas e angulares e o desenho mais básico refletem os
ícones visuais do cordel, situando o usuário/leitor na ambientação e temática central
da história: a cultura nordestina. O contraste entre as referências do semiárido e da
água apresentam uma metáfora para a riqueza cultural e as condições intensas naturais
da região contemplada pela história. 9
Além da iconografia nordestina, a contracapa e capa são uma foto de um mural
de grafite na rua, expondo a superfície do muro, suas delimitações, o início da calçada
Isso evidencia
e as marcas de tinta no chão. Isto
evidencia o valor de contemporaneidade e
singularidade que a arte urbana soma à ilustração.
As significações trazidas por Speto são parte da construção de uma imagem que
pretende emocionar o usuário com os diálogos de tradição cultural retratados de uma
maneira inovadora. A ilustração conta com recursos que não são habituais em livros
infantis, deixando o primeiro contato com a obra da uma criança pautada pela
9
Fonte: Speto buscou suas próprias referências para criar uma arte singular. Disponível em:
<http://movimentohotspot.com/noticias/908/>Acesso em: 23 junho 2015.
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diferença e pelo desconforto visual. Contudo, essa abordagem alternativa desperta
curiosidade em quem compreende o discurso do ilustrador, um público mais velho,
transmitindo de uma maneira reflexiva as ideias de novidade e distinção. “Arte feia
pode ser bonita” (NORMAN, 2004, p. 111). O livro reúne esses significados sem que
a leitura infantil seja prejudicada, como demonstrados na ilustração subsequente.
Na figura 04, a ilustração do corpo do livro retrata o momento do enredo em que
o protagonista encontra mais um instrumento musical da cultura nordestina: a flauta.
Nessa imagem, há a ilustração do personagem principal com um forte símbolo
nordestino: o chapéu de cangaceiro.
Os traços remetem, como em toda a obra, às linhas da xilogravura e também
permanece a fotografia de um mural grafitado na rua. A figura 04 repete os
significados e a narrativa, de uma forma geral, da figura 03, entretanto, o ilustrador
traz nessa imagem novos símbolos para acessar um nível emocional do público
infantil. As fitas colocadas no chapéu são fitas reais pregadas no mural.
Meu trabalho traz muito do que vivi na minha infância. Venho de uma
família grande e afetuosa, sempre disposta a ajudar. Meus desenhos trazem
muito esse sentimento. Para ‘o menino da gota serena’ quis brincar com
diversas técnicas como uma criança faz no dia-a-dia mesmo. (SPETO,
2012). 10

Com a aplicação de um material inusitado, Speto visita os referenciais de
brinquedos e brincadeiras infantis, criando uma leitura de design reflexivo em um
nível que crianças conseguiriam interagir. Além desse efeito, o ilustrador apresenta
aos leitores infanto-juvenis algumas possibilidades de arte urbana e conta parte da
cultura regional do Brasil.

10

Fonte: Facebook do artista Speto. Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/Speto.Art>. Fonte:
Instagram do artista Speto. <https://instagram.com/speto/> Acesso em: 15 junho 2015.
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Fig.04: Ilustração Speto.

Fonte: O menino da Gota Serena, 2012.

Com a utilização do trabalho de Speto no livro, o projeto recebe um alcance de
diversos públicos. O design reflexivo do ilustrador dialoga significados culturais de
épocas e regiões diferentes propondo uma obra que alcance leitores de várias faixas
de idade em um nível emocional. Isso
Isto coloca
coloca o livro como um projeto de sucesso para
comunicação dos valores da marca Green e seu projeto, além de corresponder à
qualidade narrativa de um livro infantil.
Considerações finais
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Traços do Spätzeit nos trabalhos de José Duval
Gabriela Fernandes Gonçalves de Almeida1
Resumo Expandido
A arte moderna ao mesmo tempo em que parece se integrar e diluir também nos sugere crise.
Buscamos as criações artísticas das ilustrações de José Duval com a intenção de analisar a
modernidade ao dialogar com o Spätzeit. Para introduzir o assunto, tratamos primeiramente
do moderno e da pós-modernidade, para tentar entender, na esfera da atualidade, qual tem
sido o caminho tomado na análise das artes produzidas e, a partir disso, trazer a percepção dos
componentes semânticos do Spätzeit e a aproximação das características dele em relação a
ilustração. Identificando as possíveis intenções através de suas leituras e releituras em suas
obras, interessada em retratar sonhos, memórias da infância, cultura, acontecimentos
históricos e imaginações, entre outros assuntos. Mesmo sendo trabalhos distintos, percebe-se
que em algumas das obras de Duval passam pela saturação cultural, com a miscelânea de
informações e inspirações que eles geraram durante sua caminhada de criação, e algumas de
suas obras têm influência destacada do surrealismo, levando em consideração seu
subconsciente e seu momento de criação. Entendendo que o ilustrador utiliza da grande
quantidade de informações e materiais produzidos no passado, mas também os une a sua
gama de informações e vivências do presente.
Palavras-chave
Spätzeit; José Duval; Surrealismo; Pós-Modernidade

Introdução
O brasileiro José Duval¹ ganhou o Prêmio Nova em 1993, na categoria História em
Quadrinhos, com Tempos de Guerra. Esse prêmio surgiu em 1987 criado por Roberto de
Sousa Causo no Anuário Brasileiro de Ficção Científica, por ele editado. O Nova era
constituído por quatro categorias História em Quadrinhos, Ficção, Fanzine e Ilustrador. Pouco
se sabe sobre o ilustrador, mas suas obras têm grande relevância para esse trabalho. E um dos
possíveis facilitadores da obra ter se propagado, ainda que o ilustrador não seja muito
reconhecido, é o barateamento dos processos editoriais, por meio da digitalização, que
cooperou para que os artistas gráficos brasileiros pudessem viabilizar a publicação massiva de
1
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suas histórias em quadrinhos, charges, artigos, em vários lançamentos ao longo dos anos
1990. Além da ilustração Tempos de Guerra, será apresentado O Entrincheirado Hans
Ribbentrop, na primeira obra o roteiro foi feito pelo próprio Duval, já na segunda o roteiro foi
feito por Luís de Abreu.
Há uma tentativa de alcançar a definição ideal para o termo alemão Spätzeit. Porém,
conforme Walter Moser (1999) traduzi-lo com uma “época tardia” não é a ideia mais corrente,
como “tempo da decadência” é restringir demais seu conceito e como “o tempo que chega
tarde”, literal demais. Este trabalho objetiva explanar os conceitos de Modernidade e PósModernidade para apresentar a definição mais próxima do ideal do Spätzeit e das
características, além de apresentar ilustrações que reforcem em alguns aspectos o conceito
historiográfico, e ajude a entender melhor o momento atual artístico.

Ilustrações de José Duval e Nani Puspasari: Spätzeit

Como antes mencionado não se tem muita informação sobre José Duval, ilustrador,
quadrinista e também roteirista. Podemos enquadrar diversos momentos distintos do artista,
em especial, os questionamentos da atualidade numa mistura com o passado. No caso do
movimento de vanguarda, denominado Surrealismo2, surgiu em 1924, com a publicação do
Manifeste de Surréalisme, afirma André Breton3, por ser um período de pós-guerra, a arte
surrealista surge em meio à crise de valores e a necessidade de introspecção humana. Na
primeira fase, influenciado pela psicanálise freudiana, o movimento oferece a utopia do
sonho, propõe a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida
para uma nova linguagem artística. A livre associação, a análise dos sonhos, a escrita
automática e a colagem tornam-se procedimentos básicos na literatura, na pintura, escultura,
assim como no cinema. Para os defensores do surrealismo:
A vida só parecia digna de ser vivida quando se dissolvia a fronteira entre o sono e a
vigília, permitindo a passagem em massa de figuras ondulantes, e a linguagem só
parecia autêntica quando som e a imagem, e a imagem e o som, se interpenetravam,
com exatidão automática, de forma tão feliz que não sobrava a mínima fresta para
inserir a pequena moeda a que chamamos sentido. (BENJAMIN, 1985, p.22)
2

SARTORATO, Nayara. Surrealismo: vivendo no mundo onírico. Design Culture. Disponível em:
<http://www.designculture.com.br/surrealismo-vivendo-no-mundo-onirico/> Acesso em 26 junho de 2015
3
Fonte: TCF da UA Edu. Disponível em:
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjWw7iB3b_JAhUHVyYKHbPXDEcQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.tcf.ua.edu%2FClasses%2FJbu
tler%2FT340%2FSurManifesto%2FManifestoOfSurrealism.htm&usg=AFQjCNFW4sw_HEerGx-DaqzWwzX2tPfGQ>. Acesso em 26 junho de 2015

José Duval retrata em seus trabalhos a cultura, acontecimentos históricos e também
utiliza se um pouco da imaginação. Faz referências de um tempo passado, com críticas
detalhadas em suas ilustrações. Nas figuras 01 e 02 temos a arte do brasileiro José Duval 4 nas
revistas de quadrinhos.
Figura 01: HQ O Entrincheirado Hans Ribbentrop, por Luis de Abreu e José Duval,

Fonte: Book, Guia dos Quadrinhos
4

Fonte: Guia dos Quadrinhos. Disponível em: <http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/trabalhos-de/joseduval/4980> Acesso em: 24 junho de 2015.

Revista Legenda Quadrinhos. Belo Horizonte, vol. 2, n. 2, p. XX – XX, 2º semestre/2015. ISSN 2447-2638. Texto recebido:
12.06.2015. Texto aprovado: 15.11.2015. <https://legendaniquemg.wordpress.com/>

Figura 02: HQ Tempos de Guerra: a noite eterna, as tribos e o caos, por José Duval

Fonte: HQ José Duval Book, Guia dos Quadrinhos

De acordo com o Portal GHQ5, os quadrinhos ilustrados por José Duval em O
Entrincheirado Hans Ribbentrop – com roteiro de Luís de Abreu e arte de Duval – não teve a
apreciação merecida quando publicado pela Editora Book, em 1991. Alternando entre a
década de 1980 e a Segunda Guerra Mundial, os autores contam a história do
soldado Luderitz que, casualmente, descobre o dossiê de um certo Hans Ribbentrop, o
cavador de trincheiras mais ingênuo, confuso e imbecil da Segunda Guerra Mundial. Vários
personagens revelam seu passado em comum com o militar gordo e atrapalhado: o avô
de Luderitz; um judeu especialista em fugas e atentados antinazistas; um obcecado agente da
Gestapo. O humor da narrativa alterna momentos de sutileza com pastelão.
José Duval traz a decadência do contexto retratado, preocupado com o que ficará de
um tempo tão desordenado, traz a possibilidade de ficarem só ruínas para o tempo futuro.
Difícil perceber a possibilidade da mudança, uma esperança de um tempo futuro com uma
negociável transformação, como ocorre com os trabalhos. Duval constrói um cenário pouco
favorável a transformação do presente, ele vai mais para a atitude negativa, percebe mais o
problema do que a plenitude, como se o futuro não fosse chegar com mudanças, mas mesmo
assim consegue criar uma narrativa rica, rica através da crítica. E Nani já traz em seus
trabalhos a utilização do que já existe como um ponto de partida para a união com suas
criações feitas a partir do contexto que vive e mostra esperança de um futuro favorável a
transformação.
Já em Tempos de Guerra, publicado em set/out de 1993, em Mad Max, num futuro não
muito distante, o jovem Iágar chega à megalópole, abrindo novos horizontes e colocando-o no
centro de uma guerra entre párias e poderosos e vencer parece algo improvável. A história
de Iágar, seu amigo Bór e Kíria se passa num mundo em que uma peste devastou o que existia
do antigo sistema econômico e político. A megalópole, agora, se divide entre as Ilhas, onde
vivem os poderosos e abastados, e os párias, gangues, povo e polícia se digladiam pela
sobrevivência.
A narrativa gira em torno de uma sociedade perversa onde uma minoria
economicamente favorecida vive isolada em gigantescas edificações chamadas "Ilhas'', em
cujos andares superiores os poderosos dividem o domínio de regiões exploradas e se
entredevoram em intrigas políticas enquanto lá embaixo, nas ruas, gangues e tribos de
5

Fonte: Portal GHQ: Garagem hermética quadrinhos. Três sugestões aos realizadores da sétima arte nacional.
03.01.2012. Disponível em: <http://ghq.com.br/tres-sugestoes-aos-realizadores-da-setima-arte-nacional/>
Acesso em: 26 junho de 2015.
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diversas correntes e ideologias se dividem em conflitos. A estagnação é quebrada com a
chegada de Iágar, um jovem que consegue articular a união de vários grupos criando uma
gangue independente, sem o financiamento das Ilhas.
De forte conteúdo crítico, a história traz interessantes paralelos com o Inferno de A
Divina Comédia6 do poeta Dante Alighieri (1999) – o Inferno é a primeira parte da obra,
sendo as outras duas o Purgatório e o Paraíso. Está dividido em trinta e quatro cantos. A
viagem

de

Dante

é

uma

alegoria

através

do

que

é

essencialmente

o

conceito medieval de Inferno, guiada pelo poeta romano Virgílio. No poema, o inferno é
descrito com nove círculos de sofrimento localizados dentro da Terra. Foi escrito no início
do século XIV.
Dentre elas pode-se ser analisada no âmbito do Spätzeit. O artístico sente nostalgia do
passado, da produção de informações e materiais que foram construídos naquele tempo,
deixado em forma de ruínas e relatos e os utiliza em suas criações com releituras daquele
tempo, acrescentando suas percepções. Buscando associações do moderno com as ilustrações
dos artistas, buscamos entender o que é moderno? O termo é bastante utilizado – e em muitos
contextos -, porém, há pouca preocupação com o que, de fato, significa modernidade. João
Barrento diz que:
“Moderno” não significa praticamente nada hoje, [...] moderna é toda a civilização
europeia pós-antiga. Será preferível começar por interrogar a história e, sobretudo,
questionar o uso ingênuo, desproblematizado e inoperante do conceito de
“moderno”. (BARRENTO, 2001, p.?)

Utilizar o termo “moderno” de maneira correta implica perceber o contexto em que a
descrição está inserida, a fim de encontrar – para a explicação proposta – a conceituação mais
assertiva e coerente. Barrento (2001) diz que a resposta à questão “Que significa moderno?’’
posta nesta forma assim absoluta, é uma missão praticamente impossível. Ou seja, torna-se
mais fácil acertar a conceituação se atentarmos para a atualidade afinal, tal questão está posta
em discussão há pelo menos dois séculos.
No mundo do design, moderno soa como uma palavra mágica, mas na verdade cada
um entende o termo de uma maneira diferente. Há uma definição mais abrangente, sinônimo
de “atual” ou “na moda”. Pode se perguntar se o modernismo é uma questão de estilo ou uma
mentalidade, mas ficar parado na superfície do que é ou não moderno, sem aprofundar no que
ele foi no passado restringe-se bastante quanto a entender o que a arte dos artistas atuais
6

Fonte: Dante Alighieri. A Divina Comédia: Inferno, Purgatório e Paraíso. Tradução e notas de Ítalo Eugênio
Mauro. Em português e italiano (original). Editora 34, São Paulo, 1999.

incide frente ao universo em que se vive da arte contemporânea. Mas também não se deve
restringir o “'moderno” a apenas um período na linha do tempo, mas melhor é descrevê-lo,
nos momentos específicos que podemos dizer que ele aconteceu como diz Barrento (2011)7:
Os Modernismos, versão em geral dura e pura de uma modernidade que (para
alguns) remonta aos Simbolismos do século anterior (ou mesmo ao Romantismo), e
para outros se confunde com as vanguardas históricas, explosão espectacular e revitalizada dos modernismos (ou também já a sua negação, como acontece com
Dada). Todos estes momentos da modernidade estética, de Baudelaire aos
modernismos, se orientam progressivamente por uma aposta no Nada, sendo, como
são, expressão estética de um niilismo filosófico que, já na segunda metade do
século XIX, abre essas duas grandes crateras que foram o vazio ético e o cepticismo
em relação ao sujeito (cuja “dissociação” se acentua) e à linguagem (que toma
consciência dos seus limites). Estas serão as marcas inconfundíveis de quase tudo o
que, daí para cá, se chamou “moderno”. (BARRENTO, 2011)

Nesse sentido, faz-se necessário compreender “moderno” além dessa percepção abrangente.

Walter Moser (2001), em Spätzeit, utiliza duas acepções diferentes de “modernidade”
utilizando-se de dois autores diferentes, Harold Blomm e Walter Benjamin. Ao estudar
Bloom, o autor entende que em poesia moderna compreende tudo o que vem depois das luzes;
sua modernidade começa com o surgimento dos poetas românticos. Em Bloom, o programa
das luzes é bem mais otimista, progresso e utopia que prevêem a realização de um estado
ideal. Já, para Benjamin, ao contrário, o barroco já é uma forma de modernidade, e se articula
ainda, em parte, com referências teológicas. Sendo assim, ele convida a pensar no
melancólico, sentimento que o ser humano deve assumir em choque de sua degradação
natural.
No século XVI a historiografia ocidental divide a história da humanidade em três
idades: antiga, medieval e moderna. Ou seja, o moderno nem sempre foi o contrário de antigo,
onde moderna se opõe a era medieval e não à antiga. Ainda, de acordo com o site Trabalhos
Feitos8, a Renascença no século XVI traz exatamente o resgate do passado, da antiguidade. O
moderno torna-se a retomada do antigo, a antiguidade clássica. O moderno vai muito além do
contrário de antigo, como já mencionado. Algumas de suas características são a racionalidade,
o sentido do trágico, as críticas das ideologias, o subjetivismo sem sujeito, a arte do profundo
e do elementar, o culto à originalidade, a vivência crítica da crise, dentre outras. Tudo isso
para desmitificarmos a ideia construída de que moderno é apenas aquilo que seja atual ou está
na moda.
Fonte: BARRENTO, João. Que significa moderno? 10.11.2011. Molybdan. Disponível em:
<https://molybdan.wordpress.com/2011/11/10/que-significa-moderno/> Acesso em: 26 maio 2015.
8
Fonte: Trabalhos Feitos. <http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/moda-antiga-e-moderna/0/> Acesso em:
28 maio 2015.
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Não podemos dizer que vivemos o moderno como estilo, pois Barrento (2011)
menciona também que já se vão mais de trinta anos desde que o americano Leslie Fiedler,
para poder justificar e nomear o fenômeno emergente da arte pop, utilizou-se do termo “pósmodernidade”. Esse corte não ocorre como uma ruptura, ou seja, de um dia para o outro, mas
sim a partir das características sociais, culturais e econômicas que levam a transposição de
uma linguagem para outra, de um estilo para o outro. Por outro lado, o pós-moderno, que vem
para se opor ao moderno tem em suas características a crítica da razão, do sentido lúdico,
apregoa o fim das ideologias, inserindo os sujeitos sem subjetivismo, o ecletismo, a paródia, o
humor, o vazio ético, os valores flexíveis, a convivência acrítica com as crises, entre outras
características, e juntamente o espírito pós-moderno leva o a jogar criativamente com o
desconcerto do mundo
A ideia do moderno tem nutrido a produção artística e também a reflexão a seu
respeito, com teorias e polêmicas intermináveis. Por causa disso, hoje em dia se fala,
paradoxalmente, em uma “tradição do moderno” que parece ter chegado a um certo
esgotamento, nomeadamente no que se refere à proliferação de discursos sobre a
modernidade, como diz Barrento. Compagnon (1990) discorre sobre a tradição-traição de uma
modernidade que se torna tradicional, mas na verdade é puramente pós-moderna. Ou seja,
nesta tradição há a necessidade de querer sempre ser novo, porém, acaba se esgotando
rapidamente. Isto faz com que determinadas criações entrem num ciclo vicioso de inovação.
Para compreender o que isso significa, retomaremos o conceito de Spätzeit a partir das
criações de José Duval e de Nani Puspasari.
Moser (1999) interroga como traduzir Spätzeit, “época tardia” não é corrente, “tempo
da decadência” é restrito demais, “o tempo que chega tarde” literal demais. Esse termo
alemão não atende ao ideal de conceitualização. Para entendÊ-lo é fundamental tratá-lo em
seus componentes semânticos cuja interação ajuda a abrangê-lo como um todo. E esses são a
perda de energia, a decadência, a saturação cultural, a secundariedade e a posteriEdade.
É interessante passar por cada um desses componentes, pois nas obras de
Nani Puspasari podemos identificar uma releitura de alguns estilos e uma miscelânea de
informações que traz para suas obras. Ela não está preocupada em releituras, mas como uma
artista esse caráter de trazer o passado com criações novas, podemos até dizer que se tornou
natural. Para o escritor italiano Ítalo Calvino (1990), discutir arte sob o ponto de vista de seu
movimento criador, é acreditar que a obra consiste em uma cadeia infinita de agregação de
ideias, isto é, em uma série infinita de aproximações para atingi-la. Nesse sentido, a obra não
é apresentada como um elemento final acabado, mas sim como um conceito em movimento,

que se alimenta de associações e informações que possam vir de outras investidas, outras
abordagens e outras áreas que o artista tenha a seu redor e alcance. Este é constantemente
influenciado por seu entorno em conhecimentos absorvidos do mundo em que vive, por suas
memórias e cultura. Utilizando das inspirações do subconsciente que se localizam no psíquico
por ocasião do mundo vivente, tornar-se um criador que trará vida a uma proposta gerada no
plano das ideias.
Voltando ao enfoque do Spätzeit, precisamos elencar seus componentes semânticos e o
que eles significam, de acordo com as formulações de Moser (1999).
Perda de energia. Esse componente se refere muitas vezes a modelos naturais, ou
seja, o nascimento vem com o máximo de energia, de recursos, de força criadora e
sua evolução é marcada pela perda progressiva dessa plenitude inicial. A energia se perde, os
recursos se consomem, a força criadora dos seres humanos se enfraquece, a menos que algo
aconteça e faça termos a energia criadora. O ser humano do Spätzeit vive na consciência de
uma perda irreparável, sente nostalgia de um passado grandioso.
Decadência, segundo componente semântico, diz que o passado chega nos dias atuais
através de escombros e ruínas, testemunhas de uma época passada. O artista habita um mundo
decaído, arruinado pelo tempo. Em um complexo imaginário mais difuso não necessariamente
reduzido a teoria da decadência.
A saturação cultural, terceiro componente, diz que tudo já existe, que a vida se
desenvolve num mundo cheio de restos das épocas que o precederam. A cultura do Spätzeit se
elabora num campo de restos, de fragmentos, de escombros, de ruínas, até mesmo de desejos
antigos. Ou seja, podemos perceber a cultura do passado totalmente presente no presente, que
se manifestam em meio às figuras contemporâneas. A partir disso existem dois lados, a
atitude negativa e a positiva. A primeira percebe menos a plenitude do que o excesso, o artista
se vê paralisado por esse excesso de objetos, a fim de começar do zero, de fazer algo inovador
se vê preso ao código que tudo que pensa que é novo na verdade já foi pensado. Já o segundo
que é a atitude positiva percebe menos o excesso que a plenitude, ao invés de lamentar as
ruínas, ele irá aproveitar seus materiais, o que podemos observar no tocante no trabalho de
José Duval. Ele retrata a violência vivida no passado e no presente questionando as mudanças
e refletindo sobre as atitudes atuais.
O quarto componente semântico que é a secundariedade, pensando na utilização da
grande quantidade de informações já produzidas pode se falar da produção secundária. A
produção artística secundaria é muito comum, não perde sua importância, pois aquilo que é
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pensado e produzido mesmo que com uma certa perda de energia terá um vestígio do artista,
pois introduz sua cultura e vivência colocado de forma única, unindo algo que já foi pensado e
produzido por outro. Segundo Moser (1999) é verdade que o Spätzeit amortece o modo de ser
da modernidade, mas ele tem em vista a continuação da produção artística e cultural, não a
catástrofe final.
Por fim, Moser (1999) afirma que o Spätzeit, temporalmente falando, é pura
posteriedade, e este é o último componente semântico, e diz respeito ao chegar-depois, ou
estar-aí-depois.
Hoje há se uma série de ilustrações editoriais inspirados por eventos controversos reais
no mundo da arte contemporânea. A arte pós-moderna feita e produzidA por artistas que
vivem hoje poderia ser qualquer coisa, de qualquer forma, qualquer assunto, qualquer criação,
sendo tão aberta a múltiplas interpretações, e Nani Puspasari não foge muito disso. A partir
das ideias do Spätzeit, podemos afirmar, que nas ilustrações de José Duval podemos fazer a
releitura do mundo de guerra, das problemáticas do ser humano e de suas controversas, e
Nani Puspasari aproveita das possibilidades que os conteúdos do passado trazem com seu
grande arsenal de informações e possibilidades.

Considerações Finais
As criações de José Duval citadas nesse trabalho foram publicadas na década de
1990, e trazem uma crítica muito presente nos dias atuais, mais de forma mais sutil. Ele
retrata a problemática do relacionamento humano em um mundo capitalista, um assunto até
saturado. Logo, com o Spätzeit podemos perguntar o que de novo será levado para o futuro,
quais as possíveis criações podem ser feitas e que sejam consideradas realmente inovadoras,
pois com a grande quantidade de informações e conteúdo do passado, a releitura e a crítica é
muito recorrente e até mesmo convidativa a ser feita.
Sem muita preocupação com a identificação mais pura da criação, mas com o
interesse de levar o admirador a interpretar sua arte como assim bem quiser, claro que com a
colocação de itens específicos levam a uma interpretação em comum, mas deixam um espaço
para que o contexto do receptor o leve a uma parte da interpretação única.
Enfim, ao mesmo tempo em que a contemporaneidade parece um pouco perdida, é
interessante perceber que Duval utiliza da saturação cultural em seu âmbito positivo, tendo
como fonte momentos de violência vivenciados na sociedade, mesmo que dê a impressão “do

chegar depois” de ter muito da produção secundária, não lamenta as ruínas do passado, mas
aproveitam seus materiais para suas produções artísticas, até com um certo humor.
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O artista Rafael Silveira
Limite entre modernidade e pós-modernidade na arte e ilustração contemporâneas
Deborah Camila Viana Cardoso1
Ludmilla Marília Martins de Albuquerque2
Hsayuri A. Caldeira Brant3

Resumo Expandido
Este artigo propõe-se a pensar a modernidade e pós-modernidade, a diferença entre elas e
como o fazer artístico contemporâneo se encaixa nesse contexto. Inovações, no sentido de
romper com a tradição e com o clássico, são cada vez mais raras e, de forma intensa, cresce a
produção secundária, ou seja, aquela que se baseia firmemente em algo que já foi feito e, no
qual, se consegue enxergar a referência do passado ressurgindo em forma de releituras nas
obras de arte e em todos os setores da sociedade. Tem-se, neste artigo, o objetivo de discutir a
obra do artista brasileiro Rafael Silveira, que abertamente busca suas referências na cultura
pop das décadas de 1950 a 1970, bem como no surrealismo que surgiu nas primeiras décadas
do século XX, se essas reminiscências do passado, que irrompem no tempo presente,
impedem de fato uma produção cultural criativa ou se o artista no mundo pósmoderno/contemporâneo está fadado à repetição por viver num mundo saturado de coisas, de
informações, em que há perda de energia e consequente decadência da força criadora em
todos os setores e no qual a produção é posterior e secundária a tudo o que já existiu
anteriormente. Para isso, como base, usou-se o termo alemão denominado Spätzeit, de Walter
Moser, que será apresentado no texto que se segue.
Palavras-chave
Rafael Silveira; modernismo; pós-modernismo; arte e ilustração.

Introdução
As intensas alterações na configuração social do início do século XX não poderiam
deixar de influenciar as artes. Nas primeiras décadas do século, grandes mudanças de
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paradigma foram observadas nesse meio. Num contexto de evolução da ciência, Albert
Einstein e sua teoria da relatividade rompeu com a ideia vigente de que o tempo era absoluto
e imutável, expondo sua dependência de um referencial (BARRETO; BORBA; MEDEIROS,
2006); Nils Bohr e outros cientistas, com a formulação da mecânica quântica, abriram os
olhos da humanidade para o universo atômico, mostrando o comportamento dos elétrons e das
partículas subatômicas (STRATHERN, 1999); há o surgimento da psicanálise, com Sigmund
Freud, que trouxe a ruptura da racionalidade através da descoberta do inconsciente e ênfase
dada à subjetividade (MENDES, 2006), entre outros acontecimentos que transformavam a
forma de pensar das pessoas, surgiram diversos movimentos de vanguarda na arte, como o
cubismo, futurismo, abstracionismo, expressionismo, fauvismo, surrealismo, suprematismo,
etc. (LEITE, 2002).
Originalmente, o termo vanguarda estava ligado, conforme Reis (2006), a uma
estratégia militar (“as guardas de frente”). “Ganhou status de discussão cultural no século XX
quando algumas movimentações artísticas propuseram seus programas estéticos” (2006, p.8).
Ainda conforme o autor (2006, p. 10), “as diferentes vanguardas engendraram diversificados
olhares para o fazer artístico e para a própria sociedade”.
Logo, refletindo essas alterações sociais, enquanto vanguardas, a arte teve amplo
destaque no início do século. Esse papel ativo na consolidação de uma nova forma de pensar e
agir pode ser observado em Bay (2006), quando descreve o pensamento de Michel Foucault
sobre arte e sua relação com a sociedade, visto que Foucault percebia o artista enquanto
agente desencadeador de mudanças e crítico da ordem social vigente, capaz de possibilitar a
ruptura e a desconstrução dela através da experiência e da vivência, tanto para o artista
(criador), quanto para o público (receptor) da obra de arte.
O termo modernismo, no sentido estrito, “aponta para esses movimentos artísticos
surgidos com a viragem do século” (FEATHERSTONE, 1990) e tem como caraterísticas
básicas:
[...] uma autoconsciência e reflexão estéticas; a rejeição de uma estrutura
narrativa em favor da simultaneidade e da montagem; uma exploração do
paradoxal, ambíguo e incerto na natureza ilimitada da realidade; e a rejeição
da noção de uma personalidade integrada em favor de uma ênfase no sujeito
des-estruturado e des-humanizado. (1990, p. 99)

Por volta dos anos 1960, nos Estados Unidos, o termo pós-modernismo tornou-se
popular por significar uma reação ao modernismo que, há algum tempo, havia se tornado
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acadêmico e se institucionalizado em museus e universidades. Sendo, então, uma forma de
oposição ao modernismo, no que diz respeito ao campo das artes, o pós-modernismo deveria
apresentar características que notadamente o distinguissem do primeiro, o que nem sempre
acontecia com muita nitidez (FEATHERSTONE, 1990, p. 100). Há uma distinção, porém,
que salta aos olhos. E é nesse ponto que se destaca o artista Rafael Silveira e o Spätzeit.
Rafael Silveira é paranaense, nascido em Curitiba, em 1978, onde vive até hoje.
Iniciou sua carreira artística no final dos anos 1980, ainda na infância, escrevendo ilustrando
quadrinhos em fanzines4. A ilustração foi, porém, a alavanca de sucesso de Silveira e o levou
a publicar em revistas como Rolling Stones, Superinteressante, entre outras e a desenhar a
capa do décimo álbum da banda Skank, Estandarte, em 2008. O artista também ganhou
prêmios: o primeiro lugar no Max Feffer de Design Gráfico em 2006, Galo de Prata do
Festival Internacional de Publicidade de Gramado, medalha de bronze no Art Directors Club
em Nova York e o prêmio Abril de Jornalismo. Depois de 2004 começou a fazer pintura a
óleo figurativa e já expôs suas obras em galerias dos principais centros brasileiros,
estadunidenses e europeus de arte (MAROS, 2015).
Silveira também já publicou dois livros com seleções de suas principais obras - o livro
Mulheres, Chapéus Voadores e Outras Coisas Legais, em 2007, e o Pop Surreal, em 2008 – além de tocar em
uma banda chamada “Os transtornados do ritmo antigo”, vendo na música um complemento de sua arte (O
Gabinete do Dr. Silveira, 2012).
Silveira se aproxima do estilo pop surreal, embora o próprio artista revelasse em uma
entrevista para o site Be Style, durante o Pixel Show, que prefere se classificar como um
outsider (CASTELHANO, 2014). Seu estilo é forte e intenso e, por isso, possui uma
identidade específica, a qual é notável em suas ilustrações, pinturas e inclusive no seu
ambiente de trabalho. Ele tem “fortes influências das artes gráficas e dos cartoons, debruça-se
em mosaicos de técnicas que beiram o lúdico e o surreal” (MAROS, 2015).
Silveira é influenciado por alguns artistas como Mark Ryden, que é considerado o pai
do surrealismo pop, e trata de assuntos de conotação cultural carregada em meio a estratégias
surrealistas de arte, além de confrontar figuras inocentes de crianças com algo que represente

4

A palavra fanzine vem da contração da expressão em inglês fanatic magazine, que significa em português
revista de fãs. E o que isso significa? Significa que os fanzines são publicações feitas por pessoas e para as
pessoas que gostam de um determinado tema em comum, sejam elas amadoras ou profissionais. Disponível em:
<https://fanzineexpo.wordpress.com/o-que-e-fanzine/> Acesso em: 23 mai 2015.
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um quê perturbador da mente, chegando a se aproximar do kitsch5 da cultura (RYDEN, 2015).
Além de Ryden, a arte de Todd Schorr também influencia Rafael Silveira, não apenas pelo
estilo pop, mas também pela subversão de ícones americanos conhecidos (SCHORR, 2015).
Robert Crumb é outro artista que se aproxima de Silveira por seu trabalho ser todo baseado
em cartoon e, como visto, foi assim que ele iniciou sua carreira na ilustração e arte.
O artista e o pós-modernismo
Faz-se necessário o entendimento da modernidade e modernismo, pós-modernidade e
pós-modernismo, para que consiga relacionar esse último e suas características ao artista em
análise.
Harvey (2007) examina o termo modernidade a partir de uma citação de Baudelaire,
na qual afirma ser ela a “conjugação entre o efêmero e o fugidio e o eterno e imutável”
(HARVEY, 2007, p. 21).
O modernismo é um movimento estético que participa dessa relação dual da
modernidade. Num contexto em que o “eterno e imutável” não poderia ser mais tão
facilmente pressuposto, os artistas, mas não só eles: arquitetos, escritores, compositores,
pensadores e filósofos, tinham um papel especial a desempenhar, o da “destruição criativa”
(HARVEY, 2007, p. 27), visto que, nas palavras de Frank Lloyd Wright, citado por Harvey
(2007, p.28), “o artista deve não somente compreender o espírito de sua época como iniciar o
processo de sua mudança”, ou seja, a estética modernista tem como pressuposto a mudança.
Em relação à pós-modernidade, Hall (2006) afirma que o que se chama hoje de pósmoderno global deriva da expansão das relações de consumo de massa, que criaram um fluxo
cultural entre os povos e que contribuiu para a fragmentação dos códigos e colapso das
5

Conforme Moles (2001) apud Quadros; Souza (2011), a palavra kitsch deriva ou de kitschen, que quer dizer
atravancar, ou de verkitschen, que quer dizer trapacear, receptar. No segundo sentido, percebe-se, pois, a
característica pejorativa que o termo carrega. Abraham Moles interpreta o kitsch como possuindo duas
definições: a primeira como aquela que o determina por propriedades formais dos objetos ou elementos do
ambiente e, nesse caso, deve-se fazer a análise deles com base em seus elementos construtivos, quais sejam:
linhas, cores, formas, materiais, etc; a segunda a partir das relações específicas que o homem mantém com seus
objetos, seja ele criador ou consumidor, ou seja, deve-se ampliar a percepção estética para além do bom ou mau
gosto. Ainda conforme o autor, o kitsch se torna um movimento permanente entre o original e o banal. No que
diz repeito ao kitsch contemporâneo, Moles afirma que seria aquele em que o numero de objetos é relativamente
elevado em ralação aos “culturemas” sociais, sendo baixa a taxa de originalidade destes elementos. (MOLES,
Abraham. O Kitsch: a arte da felicidade. Tradução de Sérgio Micele. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001 apud
QUADROS, Thiago Pedro de; SOUZA, Carla Farias. O Kitsch e seus rebatimentos no design: uma revisão da
literatura. Imagem. Caxias do Sul, vol.1, número 1, p. 25-34, 2011. Disponível em:
<http://revistaimagem.fsg.br/_arquivos/artigos/artigo73.pdf>. Acesso em: 27 nov 2015. )
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identidades culturais fortes até então existentes. Exemplifica, dizendo que “é difícil pensar na
‘comida indiana’ como algo característico das tradições étnicas do subcontinente asiático
quando há um restaurante indiano no centro da cidade da Grã-Bretanha” (HALL, 2006, p. 75).
Nesse contexto surgiu o pós-modernismo, cuja principal diferença em relação ao
modernismo está no fato da “total aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do
caótico” (HARVEY, 2007, p. 49), ou seja, o pós-modernismo não propõe mudanças: aceita a
essa realidade como sendo a única existente no mundo e não tenta transcendê-la.
Featherstone (1990) indica entre as principais características associadas ao pós-modernismo
nas artes as que estão elencadas a seguir. Elas serão analisadas e inseridas no contexto criativo
de Rafael Silveira:
a) Esbatimento entre a arte e a vida quotidiana; o colapso das distinções
hierárquicas entre a alta cultura e a cultura popular ou de massa.
Entre 1955 e 1975 o mundo foi marcado pelo Design Pop. Pop Art significava “arte
popular” e buscava sua inspiração na cultura de massa. Artistas, como Andy Warhol,
começaram a buscar inspiração nessa cultura para produzir reflexão acerca do capitalismo e
sua imposição social de consumo (AMORIM; SILVA, 2013).
Tilman Osterwold (1994 apud AMORIM; SILVA, 2013, p. 3) afirma que, ao contrário
do que teria acontecido em outros estilos artísticos até então conhecidos, “a Pop Art apresenta
uma notória proximidade entre a arte e a vida, questiona a fronteira entre a arte e o cotidiano e
as formas de apresentação e organização da sociedade”. Retratando com exaustão elementos
como ilustrações de histórias em quadrinhos, carros, celebridades, pin-ups, produtos
comercializados, etc., já bastante conhecidos do público em geral, consegue, através da
“monotonia da repetitividade”, um “desprendimento do objeto”, desencadeando um processo
de “despersonalização”; ou ainda, com a retirada desse objeto de seu ambiente usual,
consegue desconstruir a cena comum.
Ocorria então, que “os signos eram massificados e quando divulgados pela Pop Art”,
configuravam uma expressão artística e estética que obteve duas repercussões principais: ou
se tornava “uma crítica ao sistema capitalista e a forma rápida de consumo de bens tangíveis e
intangíveis; ou tornava-se uma espécie de celebração desta sociedade, incentivando a
publicidade e o consumo por parte do público, bem como consolidando os meios de
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comunicação e aumentando o poder econômico das indústrias de entretenimento
(OSTERWOLD, 1994 apud AMORIM; SILVA, 2013, p.3).
Rafael Silveira, na pintura The Life Cicle, utiliza os elementos da pop art quando retira
um objeto cotidiano (pasta de dente) de seu local social e o coloca como símbolo do ciclo da
vida e do fim inevitável, que é a morte. Vale ressaltar que o símbolo, para Santaella (2003), é
linguagem, de todos os tipos, podendo ser entendida como toda prática social que se
comunica como sendo um fenômeno cultural.
Figura 1 - The Life Cicle

Fonte: site do ilustrador Rafael Silveira6

A obra de arte é um símbolo no sentido que se comunica, usando de linguagem não
verbal, para dar a entender que a morte é o fim de tudo que há sobre a Terra.
b) a promiscuidade estilística favorecendo o ecletismo e a mistura de códigos;
A pós-modernidade está ancorada na abrangência de todas as manifestações culturais
(ANDERSON, 1999), logo, a convivência de estilos diversos é sua premissa. Mayorca (2015,
p.3) relata que, em relação à pós-modernidade, “o pluralismo e o ecletismo são a norma. O
pós-moderno é uma miscigenação de muitas coisas, é composto de diversos paradoxos e
porque falar de pós-modernidade é falar de tudo e não conseguir falar de nada ao mesmo
tempo”. Isso se dá em todos os campos: ciências, sociedade e, por conseguinte, nas artes.
Consegue-se perceber em Rafael Silveira uma mistura de gêneros artísticos que vão do
clássico, passando pelo surrealismo até a pop art. Na obra Allegory of Time opus 3, por
exemplo, há a convivência de todos os estilos. O clássico pela própria composição da obra
6

SILVEIRA, Rafael. The Life Cicle. Óleo sobre tela. 60x80. Disponível em: http://rafaelsilveira.com/arte.html>.
Acesso em: 26 mai 2015.
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enquanto retrato, estilo observado desde culturas muito antigas, principalmente antes da
invenção da fotografia. O autor faz uma alegoria, ou seja, uma ficção, na qual apresenta um
retrato humano para sugerir outra coisa, no caso, o tempo. O surrealismo pode ser verificado
na relação do tema do painel com a moldura entalhada que se derrete, criando uma atmosfera
de sonho, irreal. A pop art também está presente na medida em que Silveira traz elementos
simples do cotidiano, como sorvetes e os transformam em uma metáfora do tempo, que se
esvai, que acaba, que derrete, que é passageiro. Podem-se observar correspondências de ideias
entre a representação do “tempo” enquanto alegoria em Rafael Silveira e em Salvador Dali,
em A Persistência da Memória, quando, ao pintar relógios com formas orgânicas, além de se
remeter ao universo do prazer, recorda “a dimensão fugidia do tempo e o sentido da
ambiguidade que a evolução temporal introduz pelo cruzamento da percepção da realidade
com a causalidade e inexplicabilidade da memória” (SPODE, 2012, p. 4).
Figura 2 - Allegory of Time opus 3

Figura 3 - A persistência da memória

Fonte: Site da Fundação Dalí8
Fonte: Site do ilustrador Rafael
Silveira7

c) a paródia, o pastiche, a ironia, o divertimento e a celebração da face não
profunda da cultura;
7
SILVEIRA, Rafael. Allegory of Time opus 3. Óleo sobre painel, moldura entalhada, 30x51cm. Disponível em:
< http://rafaelsilveira.com/arte.html>. Acesso em: 26 mai 2015.
8
DALI, Salvador. A persistência da memória. Óleo sobre tela. 24,1x33cm. Disponível em:
<http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.html?text=265&obra=265>. Acesso em: 26 mai 2015.
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Enquanto ilustrador, Silveira ganhou projeção nacional e internacional nos anos 1990.
Pode-se observar em suas ilustrações grande presença da ironia e divertimento como fonte de
inspiração, como se observa nas ilustrações feitas para o Bar 92 degrees em Curitiba (figura
4), conhecido porão de rock da cidade, e para o Restaurante Jacaré, na Vila Madalena, em SP
(figura 5).
d) o declínio da originalidade/gênio do produtor artístico e premissa de que a arte
apenas pode ser repetição.
Este ponto é o que melhor define a pós-modernidade. Se, conforme Featherstone
(1990, p. 95), no sentido comum do termo, “a modernidade é contraposta à ordem tradicional
e implica progressiva racionalização e diferenciação, econômica e administrativa do mundo
social”, a pós-modernidade, por sua vez, sugere “uma mudança de época ou ruptura com a
modernidade que envolve a emergência de uma nova totalidade social com seus próprios
princípios de organização”.
Figura 4 - Pôster para o 92 Degrees
– selecionado pela revista Luerzer’s
Archieve

Figura 5 - Ilustração para o Restaurante Jacaré - selecionado
pelo Anuário CCSP

Fonte: Site do ilustrador Rafael

Fonte: Site do ilustrador Rafael Silveira10

Silveira

9

O que se observa, porém, na pós-modernidade, não é a criação de algo novo a ponto
de conseguir romper com as inovações que a modernidade promoveu. É como se a arte no
pós-modernismo estivesse condenada à reprodução, não literal, mas como releitura, de tudo
9
SILVEIRA, Rafael. Poster para o 92 degrees – selecionado pela revista Luerzer’s Archive. Disponível em: <
http://rafaelsilveira.com/ilustracao.html>. Acesso em: 31 mai 2015.
10
SILVEIRA, Rafael. Ilustração para a campanha do Restaurante Jacaré – Selecionada pelo Anuário do CCSP.
Disponível em: < http://rafaelsilveira.com/ilustracao.html>. Acesso em: 31 mai 2015.
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que foi concebido anteriormente em termos de criação artística. “Reler”, conforme Barbosa
(2001, p. 13), é o ato de ler novamente. Mas não apenas isso. Seria simplista demais, uma vez
que reler pressupõe modificações da obra original e a sua transformação em algo diferente.
Ainda conforme Barbosa (2001, p.13), “a releitura é o simulacro de seu precedente, é a
presença do não presente do objeto representado, repetido, parcialmente transformado,
ressuscitado”.
A releitura, então, o ato de basear-se no passado para uma criação artística secundária
e posterior, suscita uma discussão acerca de algo denominado spätzeit. Palavra alemã, não
traduzida literalmente, mas sim, como sendo um “conceito historiográfico” que designa um
“gosto estético”, uma “condição cultural e histórica”, uma “sensibilidade subjetiva” (MOSER,
2001, p. 34), tão comum ao tempo pós-moderno.
Para o entendimento do spätzeit, necessário compreender os cinco componentes
semânticos constitutivos de seu significado, quais sejam: (I) a perda de energia; (II) a
decadência; (III) a saturação cultural; (IV) a secundariedade; (V) a posteridade.
(I) Perda de energia. De acordo com Moser (2001, p. 34), o ser humano se encontra
no interior de um sistema cósmico fechado, que foi gerado com o máximo de energia
possível, de recursos, de força criadora. Com sua evolução, a energia se perde, os recursos se
consomem e a força criadora dos humanos diminui. É o que ele chama de lei da entropia. “O
sistema está engajado numa lógica evolutiva que deixa prever seu fim entrópico – a menos
que acontecimentos neguentrópicos revertam o movimento” (2001, p. 34). Conforme suas
observações, com o advento da modernidade nas artes, poder-se-ia crer que esse esquema
entrópico desapareceria. Mas a sucessão de fatos que levou à pós-modernidade reafirmou a
vigência da lei da entropia e o reforço da ideia de esgotamento e de perda de vigor nos
processos de criação.
(II) Decadência. Conforme Moser (2001, p. 37), “é o tempo que ataca as coisas e as
arruína”. Ao explicar a teoria da degradação, de Walter Benjamin, exposta em seu Livro sobre
o barroco, Moser (2001, p. 37) a resume dizendo que a “história é um processo de degradação
irresistível” a qual “reside nas leis a que todas as criaturas naturais estão submetidas” (2001,
p. 38). Logo, para ele (2001, p. 36), “o destino do artista que veio mais tarde consiste em ser
condenado a habitar um mundo decaído”.
(III) Saturação cultural. “A condição do spätzeit inclui a vida num mundo
culturalmente pleno, cheio de restos das épocas que o precederam” (MOSER, 2001, p. 38). As
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O estudo das ilustrações de Speto no livro O menino da gota serena consegue
indicar a intenção artística do grafiteiro, não só nesse, mas no corpo do seu trabalho,
além de definir a proposta do livro como projeto de design.
Partindo da definição de que Speto é um artista em um mundo pós-moderno que
pode ser caracterizado como Spätzeit (MOSER, 2001, p.36), é possível determinar
quais soluções ele indicou para os desafios criativos dessa contemporaneidade. O
design emocional, através de seu método reflexivo aparece, portanto, como o caminho
para um trabalho que relacione a cultura em que ele está inserido com as
modificações orientadas pela sua experiência individual no mundo artístico.
(NORMAN, 2004).
Dessa forma
forma as ilustrações criadas trabalham com o alcance da memória cultural
Dessa
do Brasil fundida a novas práticas artísticas a fim de apresentar uma expressão
autêntica com uma carga de brasilidade e inovação.
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culturas do passado estão “materialmente presentes sob a forma de destroços que irrompem
no presente, que se impõem à paisagem cultural contemporânea”. Podem-se usar termos como
“acúmulo”, “acumulação”, “empilhamento” de objetos culturais heterogêneos. Isso pode gerar
no artista dois tipos de atitudes: uma positiva e uma negativa. Na positiva, ele percebe “menos
o excesso que a plenitude” e encara esta última como fonte inesgotável para a criação. Na
atitude negativa, “percebe menos a plenitude que o excesso”, e se vê paralisado “por esse
excesso de objetos, por essa irrupção maciça do passado”. Gera uma espécie de “claustrofobia
cultural”, da qual os artistas pós-modernos costumam ser reféns (MOSER, 2001, p. 38-39).
(IV) Secundariedade. Conforme Moser (2001, p. 40), pode-se falar em uma produção
secundária quando o artista não considera os destroços do passado como obstáculo à sua
criação, “mas, ao contrário, como um recurso indispensável, e se empenha de fato na sua
reutilização como material. Essa secundariedade da produção artística e cultural é um dos
elementos do spatzeit”. Ainda segundo o autor, a secundariedade pode ser pensada, sobretudo,
como um “modo de produção cultural que trabalha a partir de materiais previamente dados
[...] e que podem ser submetidas a toda espécie de transformações” (2001, p. 41). A
secundariedade, de maneira indireta, remete ao tema da saturação e esgotamento cultural. O
autor conclui que nenhuma cultura pode funcionar sem a secundariedade. “A questão é saber
se uma cultura, ou um momento da história cultural, torna essa dimensão de sua (re) produção
explícita ou não” (2001, p. 43).
(V) Posteridade. Para Moser (2001, p. 44), o núcleo da temporalidade do spätzeit
consiste em no “chegar-depois”, no “estar-aí-depois”. O spätzeit é pura posteridade, pois está
inserido dentro de uma linha temporal lógica e sequenciada que leva o artista a criar com base
no já criado.
O brasileiro Rafael Silveira e o Spätzeit
Na obra The age of discovery, Silveira exemplifica plenamente os resquícios do
passado influenciando a vida contemporânea. A expansão marítima é representada ao lado da
corrida espacial, como se toda tecnologia e busca que hoje o homem executa, seja
simplesmente derivada daquela que existiu no passado e, monopolizada, até hoje, pelos
detentores dos recursos financeiros que habitam os castelos monetários do mundo capitalista.
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Figura 6 - The Age of Discovery

Fonte: Site do ilustrador Rafael Silveira11

Para criação das próprias obras de Silveira, o passado não é esquecido e suas
inspirações são devidamente utilizadas para novas criações em forma de releituras. Isso fica
claro quando se observa a obra The creatrix, de Mark Ryden, de 2004, e a obra Superfície, de
Rafael Silveira, de 2013. A primeira mostra o desenvolvimento da vida, que começou na
água, representada, na obra, dentro do vestido da mulher, e continua, em sentido horário, em
direção a terra (peixe saindo do vestido). A pintura mostra a evolução até a existência dos
grandes mamíferos que habitaram o globo. A segunda retrata, talvez, o retorno do homem ao
primitivismo da vida, às origens da existência, como se os humanos estivessem mergulhados
no mundo, sem domínio completo das coisas, que flutuam como em sonho, numa atmosfera
irreal que necessite de seres cada vez mais adaptados para continuar sobrevivendo.

11

SILVEIRA, Rafael. The Age of Discovery. Óleo sobre tela, moldura entalada, 80x110cm.
Disponível em: <http://www.rafaelsilveira.com/arte.html>. Acesso em 31 mai 2015.
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Figura 7 - The Creatrix Mark Ryden

Figura 8 – Superfície

Figura 9 - Ilustração feita para a capa
do CD Estandarte da banda mineira
Skank, 2008

Fonte: Site do ilustrador Rafael
Fonte: Site de Mark
Ryden12

Fonte: Site do ilustrador Rafael
Silveira

Silveira14

13

Interessante ressaltar que, em conversa informal com o artista, via redes sociais15,
questionou-se sobre o significado da mulher, presente de forma recorrente, como figura
central em muitas de suas obras. A resposta obtida foi de que, em geral, “ela representa o ser
humano e sua intimidade psíquica revelada através de metáforas”, incluindo a do próprio
artista. Logo, na obra Musicland, que ilustrou a capa do CD Estandarte, da banda mineira
Skank, em 2008, pode-se observar novamente o papel da mulher enquanto tema central,
exemplificando toda a capacidade do artista quando acrescenta ao mundo sua contribuição
criativa na forma de uma fonte inesgotável. Pode-se ir além e dizer ainda que é a visão do
artista que, mesmo num amontoado de objetos e escombros do passado (no quadro a própria
cidade é formada por rádios antigos), consegue alimentar o mundo do componente
indispensável para a vida: a água-arte!
Considerações finais
Discutidos os conceitos de modernidade e pós-modernidade, observou-se que, dentre
as características que as distinguem, pode-se com mais ênfase destacar a questão do “declínio
12

RYDEN, Mark. The Creatrix, óleo sobre tela, 90x60, 2004.
Disponível em: <http://www.markryden.com/paintings/one/>. Acesso em 31 mai 2015.
13
SILVEIRA, Rafael. Superfície, óleo sobre tela, moldura entalhada, 112x146cm. Disponível em:<
http://www.rafaelsilveira.com/arte.html>. Acesso em 31 mai 2015
14
RAFAEL, Silveira. Musicland, capa CD Estandarte, banda Skank, 2008. Disponível em:
<http://www.rafaelsilveira.com/arte.html>. Acesso em 31 mai 2015.
15
Conversa que ocorreu em 13 de maio de 2015, por mensagem, via Facebook.
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da originalidade/gênio do produtor artístico e a premissa de que a arte apenas pode ser
repetição” (FEATHERSTONE, 1990, p. 100).
No limite entre o fazer artístico moderno e o pós-moderno, encontra-se o spätzeit,
estudado com foco nos cinco componentes semânticos que compõem o termo, uma vez que
uma tradução literal do mesmo seria muito restritiva e não abarcaria seu significado completo.
Refletindo sobre a arte e ilustração de Rafael Silveira, nesse contexto, observa-se que,
enquanto artista contemporâneo, está inserido na atmosfera do spätzeit. Em suas obras
consegue-se ver a secundariedade, a posteridade e a saturação cultural. Esta última, porém, é
encarada com uma atitude positiva, na qual o artista percebe mais a plenitude que o excesso
de informações decorrentes dessa irrupção maciça do passado no presente. Para Silveira, o
estar-no-mundo e o que existe no mundo são fontes inesgotáveis para criação. Por esse
motivo, também se pode dizer que não há decadência nem perda de energia em sua produção
artística cultural, uma vez que não há a ideia de esgotamento, mas sim, de abundância e
prosperidade criativa.
O exposto acima sobre a obra de Rafael Silveira, em especial, pode ser generalizado
para a produção artística contemporânea. Em tempos de spätzeit, nem tudo é decadente e o
gênio humano, que é inquieto e pulsante, principalmente aquele relacionado à arte, não deve
se deixar levar pelo pessimismo, mas sim perceber que, sendo sua arte direta ou indiretamente
baseada em algo do passado, ela representa a individualidade do artista que, enquanto
humano, na sua intimidade, sempre se renova.
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Decomposição ilustrativa com Venes Caetano:
O que está implícito em uma ilustração?
Mariana Aparecida Vieira Pereira1
Resumo
Este artigo analisa as ilustrações do artista Venes Caetano de acordo com o conceito
de vintage, retrô, moderno e spätzeit. Diversos fatores de conhecimento e interesse
podem influenciar na decomposição e modo de re-leitura da imagem. O artista trata
questões cotidianas e consegue expressar questões sociais, políticas e econômica em
suas ilustrações. Entendemos que seus trabalhos fazem releitura do passado em suas
abordagens atuais.
Palavras-chave: Ilustração, Tirinha, Retrô, Vintage e Moderno.
A produção de gêneros com Venes Caetano
Desde a Pré-história, o desenho é um dos meios de comunicação desenvolvido
pelo homem. Ele era encontrado em inscrições nas paredes, em tapeçarias ou em
peças de cerâmicas. Estas formas de expressão constituíam-se enquanto formas de
contar histórias e como modos de estabelecer conversação.
A ilustração tem se popularizado e se tornou uma importante forma de
comunicação e expressão do homem contemporâneo. Às paredes das cavernas de
outrora, somam-se, hoje, como telas brancas abertas ao exercício da arte, os muros
das cidades. Os grafittes, as pichações, as ilustrações dos outdoors, de acordo com
Gomes, Silva e Silva (2010), os desenhos veiculados em revistas e em jornais ou
publicados em livros didáticos constituem-se como exemplares da multiplicidade de
apresentações do formato desenho. Ressalta-se que a ilustração desenvolve-se por
meio da multidisciplinaridade. Desta forma, ela constitui-se e é constituída por
símbolos, significados e referências provenientes das áreas da comunicação, das artes,
do design, da psicologia e da tecnologia. Entretanto, não se pode negligenciar o
1
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caráter de historicidade, ou seja, o contexto econômico-socio-cultural em que o
ilustrador e a ilustração estão inseridos. Nesse processo, observa-se que as ilustrações
constroem-se socialmente nas relações politícas e históricas.
Com a internet, as ilustrações enfraquecem as fronteiras e barreiras etárias,
étnicas, socioculturais, gênero e econômicas. Neste processo, o acesso às imagens é
facilitado e as possibilidades de compreensão por um número maior de pessoas (em
comparação com os períodos anteriores ao advento e à popularização da internet)
aumentam.2
No presente artigo, objetiva-se o desenvolvimento de uma perspectiva de
compreensão do conteúdo ministrado em sala de aula pelos professores André Borges
e Eliane Raslan. Neste intuito, são trabalhados os textos “Spätzeit”, de Walter Moser;
“Moderno e Pós-moderno - Definições e Interpretações Sociológicas”, de Mike
Featherstone (1990); “O ‘Vintage’ e o ‘Retrô’ como estratégias visuais”, de Thaís
Tiemi Yamanari (2013); e “Design retrô: um desafio da contemporaneidade em
reconhecimento ao passado”, de Raquel Andressa Stefeni Rohenkohl. Os conceitos de
primeiridade, secundidade e terceiridade

de Peirce

também

compõem o

desenvolvimento teórico deste artigo.
Fig.01: Charge do Vi-Venes

Fonte: Arquivo pessoal do ilustrador.3

2

ANAIS 2012. IV Seminário de pesquisa em EaD Experiências e Reflexões. Disponível em:
<https://ead.ufsc.br/seminario2012/files/2012/04/Anais-vers%C3%A3opreliminar-.pdf> Acesso em: 20
junho 2015.
3
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Venes Caetano assina como Vi-Venes. O artista (fig. 01) nasceu no interior do
estado de Tocantins na cidade de Palmeirópolis. Formou-se em Enfermagem.
Atualmente, com 26 anos está na sua segunda graduação em Cinema de Animação na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Começou a fazer “tirinhas”, profissionalmente, em 2013. Anteriormente, o
artista fazia caricaturas e cartuns. No início da carreira, a internet foi o principal
espaço de divulgação das ilustrações que criava. Essa veiculação contribuiu para o
ingresso do artista nos campos do jornalismo impresso. Suas obras foram publicadas
em jornais do Paraná, Ceará, Goiás, Pará, Tocantins e Minas Gerais. As “tirinhas” de
Caetano também se encontram em revistas e livros didáticos. O ilustrador ministra
palestras em colégios nas quais se atenta para a arte do desenho.
Em 2014, o cartunista lançou o seu primeiro livro “Vi-Venes primeiro”, uma
produção independente de 130 páginas com mais de 300 tirinhas e algumas
ilustrações inéditas. Nas mãos do artista, o lápis 6b, o nanquim, a pena, o papel
branco com espessura de 300mg transformam-se em linhas, curvas e sorrisos, mas
também em texturas, em gradações de cores, em olhares poéticos e filosóficos. Ao
abordar o cotidiano por meio das “tirinhas” e dos cartuns, Caetano busca gerar
discussões e reflexões utilizando-se dos recursos discursivos do humor ou do
sarcasmo.
As produções do gênero das histórias em quadrinhos e ilustrações são fontes
de inspiração e constituem-se enquanto referências para as produções do desenhista.
Liniers, Decur, Dino Buzzati e a nova fase do Laerte são alguns exemplos de autores
que influenciam em seu processo de criação. Ele começou a construir uma abordagem
intimista nas histórias que desejava contar; com esta finalidade, baseou-se nos versos
do Mario Quintana, Rubem Alves, Manoel de Barros, Adélia Prado, Arnaldo
Antunes, Emicida e Criolo para criar narrativas sofisticadas e poéticas.
O gênero textual “tirinha” surgiu com a necessidade de atrair os leitores de
jornais. O nome “tirinha” origina-se da relação do formato do texto, que lembra um
recorte ou tira de jornal. Esta forma de produção de conteúdo é encontrada em livros
didáticos, revistas e jornais. Há também sites especializados em publicações do
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gênero, assim como livros em que se realiza a coletânea de tirinhas publicadas em
outros veículos midiáticos.4
Fig.02: Tirinha Mutt e Jeff por Genes Caetano

Fonte: Crônicas de Professor5

Pouco se sabe sobre o surgimento desse gênero, segundo Patati e Braga (2006,
p. 23), o “formato clássico do gênero com piadas desdobradas em três tempos ou três
quadros surgiu graças à escassez de espaço nos jornais, bem como à popularidade dos
personagens”. Bud Fisher é o precursor desse tipo de publicação. Em 1907, ele criou
os personagens Mutt e Jeff para publicação na página de “turfe” de um jornal
(NICOLAU, 2010).
Já no Brasil o pioneiro foi Maurício de Souza com a “tirinha” do cãozinho
Bidu em 1950 no jornal Folha de São Paulo. Posteriormente, ele criou outros
personagens como Mônica, Cascão e Cebolinha, que, por obterem fama e prestígio de
público, “ganharam” revistas em quadrinhos em que são protagonistas (AUTOR,
ano).
Contemporaneamente, as “tiras” não se restringem a uma perspectiva
humorística. Nestas produções, são abordadas situações cotidianas, conjunturas
políticas, sociais e econômicas a partir de vertentes poéticas, filosóficas e políticas,
por exemplo. As criações do ilustrador Venes Caetano enquadram-se nestas vertentes.
Entretanto, segundo Patati e Braga (2006), outrora, nas “tiras” de humor, havia maior
liberdade para fazer críticas sobre a moral e sobre os costumes, aspecto que se
Fonte: PÉRET DELL’ISOLA, Regina l. (Org) Gêneros Textuais: o que há por trás do espelho?
Disponível em: <http://www.nigufpe.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Generos-textuais-o-que-hapor-tras-do-espelho.pdf> Acesso em: 19 junho 2015.
5
Fonte: Crônicas de Professor <http://cronicasdeprofessor.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html>
Acesso em: 19 junho 2015.
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justificava pelo gênero constituir-se, inicialmente, como uma forma diferenciada de
comunicação com o público.
Fig.03: Charge do Vi-Venes.

Fonte: Arquivo pessoal do ilustrador.6

ELABORAR TEXTO, AINDA QUE CURTO, ENTRE AS
FIGURAS. INDICAR A FONTE DAS FIGURAS.
Fig.04: Tirinha o Mundo tem um montão de pessoas

Fig.05: Charge do Vi-Venes

6

Fonte:
Facebook
do
artista
Venes
Caitano.
br.facebook.com/VenesCaitano> Acesso em: 20 junho 2015.

Disponível

em:

<https://pt-
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Fig.06: Tirinha do Vi-Venes

Fig.07: Charge do Vi-Venes.
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Fig.08: Livro do Vi-Venes
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Fonte: Arquivo pessoal do ilustrador.7

O Mundo tem um montão de pessoas: potencialidades analíticas
A “tirinha” indicada na figura 09 está presente na coletânea O mundo tem um
montão de pessoas.
Fig.09: Tirinha o Mundo tem um montão de pessoas

Fonte: Arquivo pessoal do ilustrador.8

O conteúdo abordado nas “tirinhas” da coletânea é moderno. O conceito de
“moderno”, segundo Featherstone (1990),
[...] é definido, geralmente, como tendo surgido com o Renascimento e foi
definido em relação à antiguidade, como no debate entre antigos e
modernos. A modernidade é contraposta à ordem tradicional e implica a
progressiva racionalização e diferenciação, econômica e administrativa do
mundo social. Ruptura com a tradição, o sentimento de novidade... (1990
p. 95).

A caracterização de algo como moderno banalizou-se, em consequência do
ampliado uso do termo em contextos múltiplos de aplicação. Neste processo, torna-se
complexa a definição de moderno, uma vez que se observa uma deficiência e
fragilização das referências que embasam as acepções do termo. Há um esvaziamento
de sentido da palavra. Embora cada ser humano tenha uma percepção de mundo
diferenciada, ao pensar-se em um viés baseado em premissas do senso comum, afirma
7

Fonte: Facebook do artista Venes Caitano. Disponível em: <https://ptbr.facebook.com/VenesCaitano>; <http://www.venes.com.br/p/blog-page.html>. Acesso em: 20 junho
2015.
8
Fonte: Facebook do artista Venes Caitano. Disponível em: <https://ptbr.facebook.com/VenesCaitano>; <http://www.venes.com.br/p/blog-page.html>. Acesso em: 20 junho
2015.
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Rohenkohl (2011, p. 150), que o moderno pode ser compreendido como “sinônimo de
novo é um termo que define um atributo comum a algum objeto atual ou que tenha,
por exemplo, aspectos como forma e/ou função atual, inexistentes em um passado até
então recente”.
Esta “tirinha” é moderna por abordar assuntos do momento e por, como dito
anteriormente, não ter como principal objetivo à construção do tom humorístico
(transformação que ocorreu a partir do século XIX). Esta produção caracteriza-se
também como vintage e retrô. Mas o que são vintage e retrô? E o que diferencia as
duas? Os dois conceitos são distintos, entretanto apresentam uma característica em
comum: ambos trazem o passado para o século XXI de maneiras diferentes e têm a
intenção de “levantar em relação à atualidade e ao saudosismo exarcebado de épocas
que nem foram vividas” (YAMANARI, 2013, p. 309).
O vintage, segundo Rohenkohl (2011, p.151), “é o objeto que foi do passado,
incorporado no repertório atual”. Com a intenção de lembrar-se do passado e produzir
sentimentos de saudade, melancolia e nostalgia, associando as épocas de nostalgia,
que são contadas por avô e avós utiliza-se desse recurso em narrativas. Já o retrô “é o
objeto produzido hoje, inspirado nas características formais do estilo do passado, com
processos de fabricação atuais. De modo geral, indica em uma peça algumas
características do passado, ou seja, envolve uma reciclagem de estilos”
(ROHENKHL, 2013, p. 151).
Na “tirinha” do artista o vintage e o retrô se encontram nos personagens
ilustrados, que são o personagem principal Vito Corleone de The Godfather (“O
Poderoso Chefão”), filme norte-americano de 19729, as personagens do desenho
animado “As meninas super poderosas” (1998)10 e Charles Chaplin, ator, diretor,
produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico
britânico que fez muito sucesso nas primeiras décadas do século XX.
A representação em desenho de Vito Corleone na “tirinha” caracteriza-se
enquanto uma construção vintage ao tratar-se de um personagem de um filme
9

Esta produção conta a história da família mafiosa Corleone, de 1945 até 1955. O filme apresenta duas
sequências: The Godfather: Part II, realizado em 1974, e The Godfather: Part III, produção de 1990.
10
São três garotas com super poderes: Florzinha, Lindinha e Docinho. Elas foram criadas pelo
professor Utonium, que acidentalmente deixou derrubar o Elemento X na poção da “Menina Perfeita”.
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produzido na década de 1970 que é resgatado para o contexto do século XXI pelo
ilustrador. Neste processo, ressalta-se que Caetano não negligencia as características
originais do personagem. Dessa forma quem já assistiu ao longa metragem tem uma
lembrança nostálgica do passado ao ver a imagem.
As Meninas superpoderosas, criadas por Craig McCracken, também se
relacionam ao vintage, por estarem inseridas no contexto de hoje mesmo sendo da
década passada. Elas não são retrô pelo fato de que o desenho foi feito com as
características reais do original.
O Charles Chaplin é vintage e retrô simultaneamente. É vintage por ele ser
uma figura do passado rememorada por pais e avós e avôs. Ao verem referências a
Chaplin, eles lembram-se dos filmes e da época. A construção do ator é retrô pelo fato
da imagem ser uma caricatura do Chaplin. Esta possibilita a identificação do mesmo
através da vestimenta característica do ícone do cinema mudo em preto e branco.
Apesar de serem ilustrações e Charles Chaplin ser uma caricatura, elas trazem
o vintage e o retrô por serem de épocas passadas e por possibilitarem o sentimento de
nostalgia. A relação destas ilustrações com o moderno ocorre uma vez que todos os
personagens possuem poderes diferentes que variam de acordo com o momento
histórico em que vivem. Neste sentido, são consideradas as conjunturas políticas,
econômicas e culturais das épocas. O ilustrador usa da estratégia de comparação para
fazer uma crítica às pessoas que praticam o poder, mas que o exercem de forma
equivocada. E isso não ocorre com os personagens.
A ilustração também tem relação com a secundidade, uma das três categorias
universais de Peirce (Primeiridade, Secundidade e Terceiridade). A primeiridade é a
interpretação de um objeto de acordo com o sentimento imediato e presente das
coisas, sem relação com referências passadas. Segundo Pierce (s.d, p. 63),
“primeiridade é o modo de ser daquilo que é tal como é, positivamente e sem
referência a outra coisa qualquer”.
A secundidade é o que aquele objeto se refere, para isso o observador deve
conhecer o objeto. Ele “começa quando um fenômeno primeiro é relacionado a um
segundo fenômeno qualquer” (PEIRCE, s.d, p. 64). Terceiridade é a categoria
segundo qual para chegar a uma interpretação o observador necessita de uma síntese,
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uma memória e de entendimento do assunto. Ela é “[...] a categoria que relaciona um
fenômeno segundo a um terceiro” (PEIRCE, s.d, p. 64).
A “tirinha” está relacionada à secundidade e à terceiridade, uma vez que para
que o observador entenda o significado dela ele deve ter uma carga teórica sobre o
que são os personagens, de onde eles vieram e qual a relação deles com a atualidade.
A primeiridade é percebida somente no segundo quadrinho e na “tirinha”, sendo o
primeiro, o das Meninas super poderosas, estar ligado mais ao sentimento e que a
maioria das pessoas conhecem do desenho não precisando de um raciocínio e
entendimento da situação para entender o que o Venes quis passar através delas da
“tirinha”.
A primeiridade na “tirinha” é bem sutil contextual e situacional ao envolver a
percepção primaria do sujeito. Trata-se de uma sensação de mudança, quase do
âmbito exclusivamente corporal. Ao ter-se acesso a uma “tirinha”, por exemplo, em
uma situação de jornal a primeiridade se restringiria à percepção de mudança quanto
ao que se observa, por exemplo, a diferenciação aos grandes blocos e massas de texto.
Trata-se de uma percepção não interpretativa sobre uma mudança, trata-se de uma
sensação não identificada ainda acerca da alteração de algo. Esta perspectiva de
primeiridade pode ser problematizada uma vez que se trata de uma percepção que já
se encontra em um contexto de interpretação.
O spätzeit é um conceito usado para se referir a um tempo ou uma época, com
perda de energia e decadência. A modernidade não reverte o spätzeit. Nele, as pessoas
percebem o presente com uma ruína do passado; o ser humano está preso a uma
condição da qual não se consegue sair. Deste modo, há a construção cíclica
identificada em processos e dinâmicas de atualidade e posterioridade, afirma Moser
(MOSER, 2001).
O futuro sempre estará cheio, saturado e pleno das situações referentes ao
passado. Em consequência desta relação, o presente torna-se um cemitério do
passado. Neste cenário, o artista é desafiado a criar; ele desenvolve potencialidades
para o novo. O artista constitui-se enquanto agente do processo criativo. Entretanto
existe a plenitude, na qual as pessoas sempre irão ver o passado como matéria-prima,
ou seja, um “banquete”.
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Esta “tirinha” mostra a plenitude atual em relação ao passado, com relação à
evolução científica, tecnológica e política. Entretanto, percebe-se uma valoração
nostálgica manifesta no sujeito contemporâneo. Embora encontre-se cercado de
tecnologia e de modernidade, o sujeito vê uma plenitude e identifica aspectos
positivos no passado. Nesta conjuntura, ele busca o retorno ao passado através das
possibilidades que podem ser exploradas por meio dos conceitos de vintage e retrô
presentes nas produções culturais.
Esta “tirinha” também aborda o conceito de decadência, ao abordar o modo
como o sujeito moderno – apesar de nascer em uma época com adventos tecnológicos
diferenciados, que devem ser compreendidos em processos históricos, sociais e
culturais – caminha para o seu próprio declínio, uma vez que ele nasce em uma época
marcada pelo esgotamento cultural, cheia de ruínas e encontra-se desprovido de
energia criadora.
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Afetos Temporais
A obra de Vitor Cafaggi e sua relação com o Spätzeit
Junior Oliveira da Costa1
Resumo Expandido
A obra de Vitor Cafaggi é considerada uma produção singela e comovente que apresenta
sinais de afetos nostálgicos para sua construção, uma vez que a mesma se constitui em tiras e
histórias em quadrinhos, envolvendo roteiros e traços que divagam entre experimentações
passadas em sua infância e adolescência, e influências e noções desse tempo. Apoiado no
modo como Walter Moser aponta os componentes semânticos constituintes do termo
historiográfico alemão Spätzeit, identifica-se, entre alguns componentes, vestígios de que a
experiência do passado comporta uma teoria de produção que visa à criação e a continuação
da produtividade artística e cultural. Serão apresentadas as principais obras do quadrinista e
abordados os modos possíveis que estão presentes em suas constituições, assim como o modo
que o artista desenvolve para se apropriar de um tema para conseguir produzir nos tempos
atuais. Através de uma análise dessas obras e dos princípios que compõem o termo, este
artigo fará uma relação da produção criada pelo artista com os elementos constituintes do
termo alemão, comparando-os com a visão apresentada por Moser, e de como sua obra, assim
como o próprio autor se conscientiza nos componentes semânticos e podem ser introduzidos
em uma cultura do Spätzeit, que faz parte dos conceitos históricos e culturais.
Palavras-chave
Ilustração; Quadrinhos; Spätzeit; Nostalgia; Vitor Cafaggi

Os caminhos de Cafaggi
A ilustração tem o poder de enriquecer algo ao qual se refere. Ela estimula a
criatividade ajudando a pensar, ouvir, ler, escrever e refletir sobre o que foi ilustrado, além de
auxiliar em outras habilidades e competências, sendo tão importante quanto o próprio texto
descritivo do material a ser ilustrado, afirma Witter (2002). Ajudando a complementar a ideia
presente em um texto, a ilustração descreve algo, seja ele objeto ou escrita, e visa representar
seja qual for o conteúdo em qualquer técnica ou forma. Visto isso, pode-se incluir os
1
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desenhistas de histórias em quadrinhos na questão de ilustradores, pois estes partem de um
roteiro ou texto predefinido, descrevem e enriquecem a ação ocorrida em determinado quadro
da narrativa visual contada através dos quadrinhos. E é do universo dos quadrinhos que virá o
produto do qual será relacionado a seguir com os elementos que compõe o termo Spätzeit,
mais especificamente de Belo Horizonte, será abordada aqui a obra de Vitor Cafaggi.
Vitor Mariano Lopes Cafaggi, atualmente um dos mais respeitados autores da cena
independente de quadrinhos do Brasil (SOUSA, 2013), nasceu em Belo Horizonte, no dia 23
de março de 1978. Formou-se em 2002 em Desenho Industrial com habilitação em Design
Gráfico, na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. Atuou no
desenvolvimento de peças gráficas, logomarcas, storyboards, layouts para sites, ilustrações
para campanhas publicitárias e material didático. Em 2008, Vitor criou Puny Parker, a
webcomic e personagem que lhe inseriria como grande autor no mundo dos quadrinhos
brasileiros.
Figura 01: Vitor Cafaggi

Fonte: As Leituras do Pedro2

Figura 02: Valente, Vitor Cafaggi

Fonte: Puny Parker3

Puny Parker é uma série de tiras que traz uma paródia com a vida infantil do
personagem dos quadrinhos americanos O Homem-Aranha. Embora o personagem principal,
2

Fonte: As Leituras do Pedro. Disponível em: <http://asleiturasdopedro.blogspot.com.br/2013/12/entrevistacom-vitor-cafaggi-queriamos.html>. Acesso em: 02 julho 2015.
3
Fonte: Puny Parker. Disponível em: http: <//punyparker.blogspot.com.br/>. Acesso em: 02 julho 2015.
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o próprio Puny Parker, seja inspirado na infância do personagem americano, o protagonista
da webcomic é uma autobiografia. Publicado de 2008 a 2010, Vitor produziu um total de 140
tiras que misturava todas as influências e tudo que gostava na década de 1980, retratando na
série a nostalgia do passado e da infância.
O sucesso das tiras publicadas na internet foi tamanho, que Vitor foi convidado para
ilustrar a coletânea MSP 50 – Maurício de Sousa por 50 Artistas em 2009. Nesta coletânea ele
foi o autor, roteirista e desenhista de uma história de Chico Bento, um personagem caipira dos
quadrinhos brasileiros, famoso pelas histórias criadas por Maurício de Sousa (1935).
As criações de Maurício de Sousa são conhecidas e admiradas pelo público infantil e
adulto há mais de cinquenta anos no Brasil, desde quando surgiu Mônica, a personagem
principal das famosas histórias em quadrinhos Turma da Mônica (CUNHA, 2005). O
entusiasmo de Maurício de Sousa com o trabalho produzido por Cafaggi foi tamanho que lhe
renderia no futuro um convite para a produção de sua mais famosa e mais atual obra, como
também lhe rendeu convites de casamento em forma de elogios; “Quem é o Vitor Cafaggi?
Eu quero casar com ele!” (SOUSA, 2013).
Esse reconhecimento é de grande mérito para um quadrinista independente em início
de carreira, por Sousa ser um grande nome no universo dos quadrinhos nacionais. Entre
elogios e repercussões, Vitor é convidado dois anos mais tarde, em 2011 para a criação de
uma série de tiras dominicais que seria publicada no jornal O Globo, surgindo assim seu
personagem Valente. Uma coletânea de tiras do personagem se tornou o livro Valente Para
Sempre (2011), que inicialmente foi publicado de forma independente, e hoje está no quarto
capítulo e leva o selo da Editora Panini.
A história de Valente se assemelha a de Puny Parker por retratar momentos de uma
fase da vida de Vitor e também por ser um personagem autobiográfico, na qual representa o
período de sua adolescência, retratando as desventuras amorosas e relações escolares através
do personagem. Ainda em 2011 foi lançado o quadrinho independente Duotone, ilustrando
momentos simples do cotidiano de fácil assimilação com um tempo nostálgico do leitor, como
momentos vividos com um bicho de estimação ou até mesmo as mudanças de lares e fases
num passado saudoso. Duotone lhe rendeu o Troféu HQ Mix, considerado o Oscar dos
quadrinhos brasileiros, vencendo na categoria de Novo Talento como roteirista (SOUSA,
2013). Com toda essa repercussão e reconhecimento em torno da obra de Cafaggi, veio o
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convite para a realização de um de seus maiores projetos, e em 2013, é lançado Turma da
Mônica – Laços (fig. 03-05), que faz parte do projeto Graphic MSP da Maurício de Sousa
Produções, onde Vitor assina a obra junto de sua irmã Lu Cafaggi (1988). Este trabalho foi
uma responsabilidade de peso para os irmãos, pois eles tinham em mãos o trabalho de criar
uma versão do mais conhecido quadrinho nacional através de suas perspectivas. A
repercussão foi enorme e Maurício de Sousa novamente se sentiu admirado e honrado com o
trabalho e a qualidade no resultado final4. Além de elogios, o trabalho rendeu aos irmãos em
2014 novos prêmios do Troféu HQ Mix nas categorias de Edição Especial Nacional,
Publicação Infanto Juvenil e Roteirista Nacional, além de Vitor ser contemplado com o troféu
de Publicação de Tira pelo trabalho realizado no livro Valente Por Opção, segundo o próprio
site da premiação5.
Figuras 03-04: Ilustrações de Vitor e Lu Cafaggi para Revista Laços da Turma da Mônica

Fonte: Garotasgeeks6

Todo esse reconhecimento e sucesso se devem ao fato da essência de ternura
comovente com toques pessoais que emocionam na forma de mostrar as coisas simples da
4

Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WLFZN92Sc-4> Acesso em: 20 junho 2015
HQmix. Disponível em: <http://www.hqmix.com.br/> Acesso em: 20 junho 2015
6
Fonte: Garotasgeeks. Disponível em: http:<//www.garotasgeeks.com/lacos-a-linda-graphic-novel-da-turma-damonica-que-vai-te-emocionar/>.Acesso em: 29 junho 2015.
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vida como a infância, a amizade, o companheirismo e a cumplicidade presentes nas obras de
Cafaggi (ALMEIDA, 2013). Seus trabalhos têm uma identidade que remetem a uma nostalgia
através de traços delicados e expressivos, onde em cada obra representa muito de suas
experiências e sentimentos, conforme a seguinte declaração: “Minha infância foi muito viva,
minha infância foi nos anos 80. Quando eu criei a história, quando eu estava pensando na
história junto com a minha irmã, foi de realmente tentar passar esse sentimento de nostalgia”7
(CAFAGGI, 2013).
Figura 05: Ilustrações de Vitor e Lu Cafaggi para Revista Laços da Turma da Mônica

Fonte: Garotasgeeks8
7

Judão. Disponível em: <http://www.judao.com.br/8/livros-hqs/8p-vitor-cafaggi-o-pequeno-valente-quadrinistaque-nao-cansa-de-contar-boas-historias/>. Acesso em 02 julho 2015.
8
Fonte: Garotasgeeks. Disponível em: http:<//www.garotasgeeks.com/lacos-a-linda-graphic-novel-da-turma-damonica-que-vai-te-emocionar/>.Acesso em: 29 junho 2015.
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Toda essa essência e característica presentes nas obras de Vitor Cafaggi será analisada
a seguir, de acordo com os pontos em comuns encontrados em seus trabalhos e que podem ser
relacionados com o modo como Walter Moser apresenta os componentes semânticos que
compõe o Spätzeit.
Componentes semânticos do Spätzeit: Vitor Cafaggi e ilustrações modernas
O texto qual será relacionado com as obras de Vitor Cafaggi é um capítulo do livro
Narrativas da Modernidade (1999), no qual Walter Moser (1999) se refere ao termo
historiográfico alemão Spätzeit. Devido à situação confusa que gira ao redor da tradução da
palavra, Moser reagrupa os componentes semânticos que parecem ser construtivos do termo,
tais como: perda de energia, decadência, saturação cultural, secundariedade e posterioridade.
E, através de alguns e não de todos estes fragmentos mencionados, a obra de Cafaggi será
explorada no contexto que Spätzeit carrega como figura, o de designar um gosto estético que
indica uma condição histórica e capta uma sensibilidade subjetiva.
Quanto à Perda de Energia, Moser (1999) muitas vezes relaciona as interações
envolvidas no termo alemão de forma negativa ou depreciativa. Logo caberá entender o
contexto da situação encontrada por Moser e relacioná-lo com o tempo e o trabalho de
Cafaggi numa visão mais delicada. Moser (1999) situa o sujeito humano do Spätzeit como um
ser diminuído em seu mundo em relação ao estado presente, um sujeito que vive na
consciência de uma perda irreparável, nostálgico por um passado glorioso, e que desenvolve
um método para dar continuidade ao sistema no qual ele está atribuído, atravessando idades
dependendo de um mito e da história.
O sentimento de diminuição pode introduzir tanto os sentidos do Spätzeit como
também o modo como Cafaggi se tornou quadrinista. Formado em Design Gráfico, trabalhou
durante anos na área, mas queria mesmo era fazer quadrinhos9. Não se pode julgar a sensação
de Vitor atuar nas áreas do design como um ser diminuído, mas sim, um autor que melhor se
encontrou como pessoa através dos quadrinhos. No que concerne ao sujeito que vive na
consciência de uma perda irreparável, nostálgico por grandes momentos vividos, pode-se
estabelecer relações com as obras e com o próprio Cafaggi como autor.
9

Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iZ2YgnUSZuk>. Acesso em: 02 julho 2015.
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Ele apropria-se de suas experiências e através de seu imaginário desenvolve o poder
de idealizar um mundo novo e comovente em suas obras. A maioria dos personagens criados
por Cafaggi são autobiográficos e retratam momentos vividos em sua infância e adolescência.
A consciência de perda dessas fases o faz atravessar as idades e reproduzir através de sua
obra, momentos que não são mais possíveis de se vivenciar, manifestando sua nostalgia de um
passado heroico, grandioso e ausente, mas ainda sim, presente no princípio de continuar
identificando-se com uma época ou sistema a qual não faz mais parte.
Na Saturação Cultural, de acordo com Moser (1999), a condição de Spätzeit engloba a
vida num mundo culturalmente pleno, repleto de restos de um passado precedente, onde o
presente é constatado como descargas culturais do passado e de tudo situado ali. Já foi dito
que o passado e a nostalgia desse tempo são termos constantemente abordado nas obras de
Cafaggi, nas quais ele apropria-se das experiências como criança e adolescente para criar.
Pode-se relacioná-lo com um ser dentro dessa condição de Spätzeit no modo como seus
personagens, criações, quadrinhos, ilustrações e obras representam na atualidade um resultado
de um produto do passado através de suas influências e experiências culturais vividas.
Moser (1999) afirma que o espaço cultural está saturado de objetos e fragmentos que
os descendentes herdaram dos precursores e distingue duas reações para o sujeito que se
encontra frente a essa condição particular da história cultural, sendo uma reação negativa e
outra positiva. Na reação negativa o sujeito encontra um obstáculo para a produção cultural, e
ao contrário disto, na reação positiva o sujeito se favorece destes fragmentos herdados para
uma nova fase de criação.
Essa situação positiva pode ser percebida muito claramente em Puny Parker, a
primeira obra de Cafaggi, na qual ele apropria-se de sua infância e faz uma conexão com uma
infância que poderia ser vivida pelo herói dos quadrinhos americanos O Homem-Aranha,
criando um personagem novo com base em um objeto do passado e usando esta circunstância
como algo favorável para a criação de seu personagem (fig. 06).
Figura 06: As incríveis aventuras do Pequeno Parker, Vitor Cafaggi.
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Fonte: Puny Parker 10

O Homem-Aranha pode ser comparado a um fragmento precedente herdado por
Cafaggi que não se vê paralisado perante a ideia de construir um personagem sobre o qual ele
tem influência, mas sim enxergando nesta possibilidade uma alternativa para criar algo que
demonstre a influência e os tempos passados. Essa reação positiva percebida nas obras de
Cafaggi se adequa ao que Moser (1999) diz que a densidade dos materiais culturais pode ser
vista como uma riqueza que lhe é oferecida, aceitando os materiais que já estão ali, ou seja,
Cafaggi se aproveita de um determinado herói de sua preferência para criar um novo
personagem de acordo com o que já estava presente no personagem precedente e acrescenta
sua visão para que essa criação seja algo realmente novo.
Na Secundariedade abordada por Moser (1999), o modo como Cafaggi apropria-se das
influências e do passado como um método substancial para a sua criação reutilizando
materiais já existentes, leva ao início de uma relação de sua obra com o que Moser (1999)
aponta como um traço de secundariedade presente no Spätzeit. Este componente semântico
existente na produção artística e cultural possui uma certa atualidade, apresentando-se em
diferentes conceitos como intertextos, palimpsestos, segunda mão, metaficção, etecetera.
Em uma primeira acepção, Moser (1999) revela este sentido da secundariedade que
combina aspectos temporais e repetitivos, se tornando secundário algo que se repita de forma
mais fraca e deformada. É pejorativo analisar as obras de Cafaggi neste sentido, e de longe
10

Fonte: Puny Parker. Disponível em: <http://punyparker.blogspot.com.br/> Acesso em: 20 junho 2015.
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este é o objetivo. Mas enxergando-se num contexto de que Puny Parker é um quadrinho
nacional independente inspirado no mundialmente famoso Homem-Aranha, pode-se
estabelecer uma relação ao sentido da palavra fraca proposta para demonstrar essa primeira
acepção da secundariedade, comparando o sucesso do personagem americano com o modo
alternativo em que Puny Parker foi criado. Já a palavra deformada pode se referir as
alterações feitas por Cafaggi ao fazer uma reinterpretação do Homem-Aranha a partir de sua
concepção. Ressalva-se aqui novamente que este artigo não tem a intenção de negativar as
obras de Cafaggi, e é reconhecido que Puny Parker foi a origem de todo o status e
reconhecimento que ele possui atualmente como um dos nomes mais respeitados nos
quadrinhos independentes no Brasil.
A segunda acepção define como secundário aquilo que é lançado à margem de um
sistema, organizando obstáculos às tendências do mesmo, consideradas primárias e que se
situa em seu centro. As junções dessas forças primárias levam a um ponto onde os elementos
secundários se desenvolverão em forma de sobrevivência e revitalização. É correlacionado
aqui a obra Turma da Mônica - Laços (Fig. 07) de Cafaggi em parceria com sua irmã Lu
Cafaggi, na qual se apresenta os vários personagens criados por Maurício de Sousa (Fig. 08)
incluídos em um universo a partir da visão dos Cafaggis. Os personagens de Sousa
conhecidos em todo o Brasil têm características e particularidades fortes e bem construídas.
Pode-se observar aí uma margem, no que envolve a apresentação dos personagens da Turma
da Mônica, e os personagens feitos pelos Cafaggis para a reinterpretação dessa obra que
permanece fora de um sistema no qual os personagens vinham sendo representados. A Turma
retratada por Vitor e Lu recebe traços no qual os leitores jamais tinham apreciado antes,
criando um novo olhar sobre um material primário e revitalizando os personagens já criados
por Sousa em um material secundário.
Figura 07: A Turma da Mônica,
Por Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi.
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Fonte: Graphic MSP11

Laços ainda coincide com uma terceira acepção exibida, na qual pode ser percebida
uma evolução de um sistema como um fator de revitalização, utilizando a secundariedade
para designar um modo de produção cultural a partir de um pré-construído e de materiais

11

Fonte: Revista Laços da Turma da Mônica, por Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi, Graphic MSP, maio de 2013.
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previamente dados que podem ser submetidos a toda espécie de transformações. Neste caso,
além de Laços pode-se citar novamente Puny Parker, pois as duas obras partem de materiais
já existentes e são revitalizadas e modificadas por Cafaggi em uma nova abordagem.
Figura 08: A Turma da Mônica, por Maurício de Sousa.

Fonte: Agenda Santos 12

Moser (1999) ainda cita como elemento estrutural do conceito de secundariedade
um termo muito presente nos trabalhos de Cafaggi que é a simplicidade, alegando que só se a
obtém como resultado do domínio cultural através de um trabalho de análise. E uma das
principais características expostas nas obras do artista é a simplicidade presente no modo
como ele aborda seus temas e cria seus personagens, e nos casos de Puny Parker e Laços, O
Homem-Aranha e a Turma da Mônica são personagens que sempre estiveram presentes na
vida do autor, o que pode facilitar no modo de criação simples e coeso do artista cooperando
num trabalho analístico. A secundariedade nas obras de Cafaggi, se considerada segundo o
modo como Moser (1999) fala sobre este componente semântico no Spätzeit, leva a
consequências de oposições comparativas, conforme ele afirma a seguir:
12

Fonte: Agenda Santos, abril de 2015. Disponível em: <http://www.agendasantos.com/> Acesso em: 20 junho
2015.
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Considerada seriamente, a secundariedade da criação artística leva a uma espécie de
implosão de oposições tais como produção vs reprodução, original vs cópia; mesmo
a distinção primariedade vs secundariedade não tem mais que um valor heurístico,
porque a produção secundária está destinada a fornecer os materiais para o próximo
ato de criação, enquanto os materiais que tem o estatuto de primeiro na sua
constituição são, em realidade, por sua vez, já produtos de uma secundariedade
(MOSER, 1999, p.42).

Essa imposição que cai sobre os trabalhos de Cafaggi pode ser vista nas obras
Laços e Puny Parker por serem um produto resultante de uma primeira obra, porém cai
também sobre as obras Duotone (Fig. 09) e Valente (Fig. 10) que, mesmo que não sejam
inspiradas em obras já construídas, se tornam um produto secundário das experiências de
Cafaggi, assim como a própria Turma da Mônica e O Homem-Aranha têm elementos que os
fizeram secundários em sua contemplação de criação como um produto considerado primário.
Figura 09: Duotone, Vitor Cafaggi

Fonte: Fonte: Quadrinho Duotone, 2011

Figura 10: Valente Por Opção, Vitor Cafaggi

Fonte: Quadrinho Valente Por Opção, novembro de 2013.

A secundariedade artística e cultural pode ser tomada como uma rejeição violenta
manifestando-se através de metáforas de conotações negativas. No entanto, Moser (1999)
aponta valores positivos afirmando em seu texto que a secundariedade comporta uma teoria
de criação que permite pensar em uma produção artística e cultural contínua, e que o Spätzeit
visa à continuação dessa produção. Laços e Puny Parker exemplificam o modo como a
secundariedade presente nas obras de Cafaggi contribui na continuidade da produção artística
e cultural de obras já existentes, modificando-as em sua forma de expressão e criação,
adquirindo uma nova visão a algo que antes já estava culturalmente reconhecido. A opinião
de Moser (1999, p.43) “é que nenhuma cultura pode funcionar sem processos
compromissados com a secundariedade”.
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O último componente semântico do Spätzeit abordado por Moser (1999) e relacionado
às obras de Cafaggi é a Posterioridade. Em termos de temporalidade, este componente
consiste em uma determinação relacional, e expõe que o que vem ou chega depois de uma
coisa que o terá precedido é o núcleo dessa temporalidade, afirmando ainda que o Spätzeit é
pura posterioridade se tratado ao modo temporal. O Spätzeit tem o seu desenvolvimento linear
através do tempo e pode ser estruturado por uma condição de antes que, enquanto e depois
que, transformando essa linearidade em ciclicidade. Porém Moser (1999) não se prende a essa
ciclicidade e mostra que com a posterioridade pode se desenvolver uma cultura onde é
possível ter vontade própria para criar e produzir de uma nova forma. Os estudos de Moser
(1999) apontam a modernidade ou o que vem com ela como um ser-tardio, que por ter
chegado depois, de acordo com a sua condição histórica, deve mostrar a força da obra criada
em relação a obra precursora já antes existente.
É perceptível que a obra e os traços de Cafaggi em Laços possuem características
modernas nas histórias em quadrinhos atuais, e que tal obra veio posteriormente a um longo
processo relevante e notável que engloba A Turma da Mônica, situando-o como um ser do
Spätzeit. Todavia, mais notável ainda é a força demonstrada por Vitor Cafaggi ao criar suas
obras. As novas indicações a premiações no Troféu HQ Mix 2015 confirmam essa força,
assim como o lançamento do segundo capítulo de Laços, que já tem título e se chamará A
Turma da Mônica – Lições, sendo lançado no segundo semestre de 2015. E ainda lembrandose de Valente, que mesmo não se encaixando no componente de posterioridade exibe a
potência criadora dos feitos de Cafaggi e cria um público cada vez maior e mais fiel e com
novos volumes a serem lançados.
Considerações Finais
Através de alguns componentes semânticos nucleares do Spätzeit que acabam
referindo-se uns aos outros e auxilia a compreender a nossa própria contemporaneidade
cultural, foram feitas algumas relações destes com características ilustradas nas obras de Vitor
Cafaggi. Essa associação de suas obras com o termo propiciou um olhar diferenciado sobre a
obra produzida por um artista que começou de forma independente e alcançou uma grande
repercussão na cena dos quadrinhos nacionais. Por meio dessa relação foi possível
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caracterizar seu trabalho como um produto que ocupa a consciência do Spätzeit, designando o
modo como Cafaggi apropria-se de suas determinações afetivas para enriquecer a obra a ser
ilustrada e com isso entender melhor alguns destes conceitos.
Foi possível perceber por intermédio de um afeto nostálgico provocado pelas
experiências ou pela consciência de um objeto distante e desejado que é possível se aproveitar
desse afeto para criar e recuperar parte de um objeto perdido, encurtando a distância que
separa o autor desse material ou época perante o resultado de sua obra. Assim como a
secundariedade presente em suas obras pode ser percebida como uma grande força de suas
produções, já que esse componente constitui o centro mais estruturado e auspicioso do
Spätzeit, de onde ele tira sua forca de criação e consegue desenvolver e apresentar isto em
suas obras como forma de progresso.
Toda a simplicidade, delicadeza e qualidade evidente nos traços de Cafaggi são frutos
de suas experiências subjetivas como pessoa e como profissional, que envolvem o leitor e
propicia uma viagem no tempo com histórias, traços e ilustrações que enchem os olhos de
maneira simples e singela e o conscientiza na condição de um ser do Spätzeit.
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Entrevista com

BRUNO

HONDA LEITE
http://brunohondaleite.blogspot.com.br/

“Diretor de arte, ilustrador,
retrorrecicleiro, marido e pai,
viciado em futebol e
fã-funcionário da MSP.”
Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: ?
Página Facebook: fb.com/ bruno.hondaleite
Diretor de arte e ilustrador

O que te levou a se interessar pelo
trabalho que tem hoje?
Bruno Honda Leite: Bom, que leitor de quadrinhos
nunca teve vontade de trabalhar com o Mauricio?
Trabalhei, antes de vir começar esse departamento
de design aqui na MSP, mais de uma década em
publicidade e não guardo boas lembranças profissionais
desse período. Já buscava um canal de saída, quando
o acaso me sorriu e me vi conversando com a Mônica
sobre a possibilidade de ira para lá. Deu tudo certo e
hoje falo com sorriso de orelha a orelha que sou fãfuncionário. Em paralelo, a passo de tartaruga, levo uma
carreira amadorística de artista plástico, exponho aqui
e ali e, igualmente aos poucos, vou me preparando para
me aventurar com mais foco na produção de histórias
autorais. Quadrinhos ou prosa demandam tempo e
dedicação, mas considero que a vida é longa e dá para
fazer um pouquinho de tudo. Sigo fazendo.
Revista Legenda:

Revista Legenda: Quais foram as maiores dificuldade
por que passou?
Bruno Honda Leite: Sem dúvida foram os anos de
publicidade, longe da minha mulher e dos meus filhos.
A gente fica meio anestesiado, só percebe direito como
é depois que sai da matrix. A MSP me dá uma baita
lastro financeiro (em um trabalho mais que agradável),
então vou fazendo os projetos paralelos no ritmo que
me proponho a fazer, sem grandes - ou nenhum - prazo
a cumprir. Se eu dependesse da produção autoral para
fechar as contas, seja pelo lado de artista plástico, seja
pelo lado das histórias, a vida ia ser bem mais, digamos,
desafiadora. Tive a chance de trabalhar com produção
de conteúdo criativo com uma Turma pela qual sou
realmente apaixonado no meu trabalho de rotina, fico
bem perto da família e ainda me sobra tempo para
pensar em projetos paralelos, só tenho a agradecer.
Revista Legenda: Quais dicas você têm para
ilustradores que buscam se tornar quadrinistas?
Bruno Honda Leite: Produção e mais produção.
É como um atleta, seu traço ou modo de escrever vai
se aperfeiçoando com treino contínuo. Talvez existam
gênios que já começam prontos, mas acho que para o
restante de nós, da média, a fórmula de fazer, reavaliar,
corrigir e retomar funciona muito bem. Também
acho que os desenhistas não devem ficar presos às
‘limitações’ do seu traço. Sempre vai ter cerca de 500
milhões de pessoas desenhando ‘melhor’ que você e
500 milhões ‘pior’. O que é interessante é descobrir o que
de melhor você pode fazer dentro da sua capacitação
técnica. Se for trabalhar com quadrinhos, a habilidade
de contação de história ultrapassa muitas vezes em ...

importância a habilidade técnica formal. Tem muita gente
fazendo HQs medianas com alta capacidade técnica e
tem gente fazendo misérias com traços relativamente
pouco elaborados. Por fim: não se mate para achar ser
estilo, pode emular bastante o que você gosta no começo.
Desenhando bastante, uma hora seu estilo lhe encontra.
Revista Legenda: Como foi o apoio de sua família ao
longo de sua carreira?
Bruno Honda Leite: Total e irrestrito. Tanto da
família ‘herdada’ (pais, tios etc), quanto da família
‘construída’ (esposa e filhos). Sempre me incentivaram,
minha mãe me colocou, desde pequeno, em escolas de
arte e desenho e, até hoje, sempre gosta de tudo que eu
faço (até das tranqueiras!). Minha mulher está sempre
do meu lado, apoiando também todas as iniciativas
(e também as tranqueiras!); com meus filhos, nossa
atividade favorita juntos é desenhar. Faz parte do nosso
dia a dia. É divertido pacas.

Quais dicas você têm para
ilustradores que buscam se tornar quadrinistas?
Bruno Honda Leite: Como consumidor, eu só
posso dizer: ESTAMOS EM UM MOMENTO F*DA! É
sensacional olhar nos lançamentos nacionais do último
ano e ver a quantidade de material sensacional que
foi produzido. E eu sou chato pra caramba na hora
de ler. Como profissional ligado ao mercado, eu digo:
ESTAMOS EM UM MOMENTO F*DA! Há muito espaço
para bons materiais e a internet conectou a enorme
demanda reprimida com o exército de bons contadores
de histórias que estavam escondidos em seus quartos.
Hoje há muitas maneiras de seu trabalho (quando bom
e consistente) ver a luz do dia. Acredito que esse recente
crescimento não é uma bolha, e sim um resultado natural
vontade que todos nós tínhamos de ler e escrever. O
mercado, hoje, tem outro corpo; também é natural que
não se mantenha esse crescimento indefinidamente,
mas hoje estamos maiores e assim nos manteremos.
Revista Legenda:

Qual técnica você utiliza?
Bruno Honda Leite: Depende do que estamos
falando. Com designer, desenho bastante em vetor no
Illustrator, como é com Mônica Toy, e pinto algumas
coisas no Photoshop. Como artista plástico, uso
bastante canetas permanentes, como as Sharpie ou
Poscas. Como desenhista, adoro as fude pen japonesas.
Mas a espinha dorsal é que tudo sempre sai do bom e
velho papel (mesmo quando levo para o computador).
Blocos, bloquinhos, blocões. Para mim, é o melhor lugar
para começar a fazer o download de uma idea, direto do
cérebro.
Revista Legenda:

Conte sobre uma de suas obras
favoritas e a técnica que usou nela.
Bruno Honda Leite: Em quadrinhos, só posso
falar da história do Ouro da Casa MSP. Foi minha
única história publicada. Nela usei um mix com fotos
de São Paulo, retrorreciclados (potes de desodorante
desenhados), manipulação de fotos e desenho digital.
Fiz os thumbs no papel, depois passei a montar a
história, em um roteiro que gostei bastante de escrever.
Fechou o livro, foi uma honra.
Revista Legenda:

Revista Legenda: Há alguma pergunta além que você
gostaria de responder? (caso haja, as responda)
Bruno Honda Leite: Apesar de eu não ser um
quadrinhista ‘de verdade’, achei que deu para encaixar
minhas respostas nas perguntas. Acho que foi bacana.

nessa edição da revista
legenda, o trabalho
de Bruno honda leite em ouro
da casa pode ser conferido,
com uma amostra do quadrinho
o homem sem pressa.

ENTREVISTA INDIVIDUAL
Realizada por e-mail por:
Kaique Marcos de Paula Fernandes
e-mail: legenda-niq@hotmail.com
Membro da equipe Legenda Quadrinhos.
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Data da entrevista: 21 de setembro de 2015, 15:04

Entrevista com
LUIS FELIPE

GARROCHO
www.quadrinhosrasos.com

Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Belo Horizonte
Página Facebook: fb.com/quadrinhosrasos
Quadrinista e professor

O que te levou a se interessar pelo
trabalho que tem hoje?
GARROCHO: Lia quadrinho desde sempre, começando
por Turma da Mônica como a maioria das pessoas.
Mas definitivamente o que meu fez ter vontade de fazer
quadrinhos foram as tiras de Calvin e Haroldo, que até
hoje considero a melhor coisa em quadrinhos já feita. Li
minhas primeiras tiras do Waterson com 10 anos, e desde
então quis fazer isso pela vida a fora.
REVISTA LEGENDA:

REVISTA LEGENDA:

Quais foram as maiores dificuldade

por que passou?
GARROCHO: As dificuldades do trabalho de quadrinista
não mudam. Falta de dinheiro. Quadrinho paga pouco
e viver custa caro. Quanta mais você trabalha na área
mas se vê obrigado a trabalhar em coisas variadas para
conseguir pagar as contas. Existem possibilidades,
porém. E o melhor jeito é manter o quadrinho como pivô
de decisões, mas se abrangendo para outros serviços.
Quais dicas você têm para
ilustradores que buscam ingressar nesse cenário
proficientemente?
GARROCHO: Eu nunca me vi como ilustrador, então não
sei o que falar. Não desenho bem, mas gosto de desenhar.
Mas definitivamente não poderia falar algo como
“pratique” porque eu não faço isso. Eu só desenho quando
eu quero, normalmente. Acho que o que eu posso dizer é
“se exponha”. O quadrinista tem que aparecer, dar a cara a
tapa, existir. Esconder o trabalho com medo de reação e/
ou crítica não adianta de nada.
REVISTA LEGENDA:

Como foi o apoio de sua família ao
longo de sua carreira?
GARROCHO: Completo e absoluto. Não tenho nada a
reclamar aqui.
REVISTA LEGENDA:

REVISTA LEGENDA: O que você tem a dizer sobre a
valorização do mercado dos desenhos/ilustrações?
GARROCHO: Não existe né? Não existe um real
mercado de desenho/quadrinhos e coisa do tipo. Existe
possibilidade de trabalho - mas não um mercado. Quando
ele existir de fato, a gente talvez descubra o que pode
ser dito sobre ele. Por enquanto, o que dá pra falar é que
precisa existir um.

Quais técnicas você mais utiliza?
GARROCHO: Quando desenho faço tudo digitalmente,
utilizando ou o Paint, para as minhas tiras, ou o GIMP,
para todos os outros desenhos. Faço praticamente
nada analogicamente.
REVISTA LEGENDA:

REVISTA LEGENDA: Conte sobre uma de suas obras
favoritas e a técnica que usou nela.
GARROCHO: Haha, ok. Vou falar das minhas tiras.
Eu adoro usar o paint. É super limitador, tudo fica feio,
e não dá fazer nada direito. Então é obrigatório explorar
ao máximo seu traço para que ele passe a mensagem
corretamente, sem sobrecarregar. Não é questão de mais,
mas é de menos. Claro, naquele caso, naquele momento.
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Quais perguntas faltaram que você
gostaria de responder? (E as responda).
GARROCHO: Hmmm. Eu gostaria mais de falar sobre
construir a história por trás da imagem - que é a parte
que eu mais gosto - mas não entra bastante no assunto.
Em resumo, para uma imagem valer realmente mais do
que mil palavras ela tem que dizer alguma coisa. Então
pensem bem no que você vai desenhar, o no discurso que
isso carrega.
REVISTA LEGENDA:
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O que te levou a se interessar pelo
trabalho que tem hoje?
DAMASCENO: Sempre li quadrinhos e desde cedo me
interessei não só pela ideia de fazer quadrinhos, mas
de fazer quadrinhos acontecerem, era apaixonado por
bancas de revista e achava incrível a ideia de que existiam
lugares onde você podia ir e encontrar um tanto de
histórias diferentes. Era o menino chato que queria brincar
de banca de revista. Colocava todo mundo pra fazer
uns quadrinhos mequetrefes pra eu ter o que colocar
na minha banca. Mais velho me animei mais a fazer
quadrinhos e viver disso quando conheci o Luís Felipe
Garrocho e a gente começou a fazer os trabalhos juntos.
Não vejo muita graça em fazer as coisas sozinho.
REVISTA LEGENDA:

REVISTA LEGENDA: Quais foram as maiores dificuldade
por que passou?
DAMASCENO: Bem.. a gente conseguiu ser publicado
mas meio que foi isso. Não ganhamos nenhum dinheiro
que possa caracterizar esse trabalho como uma forma de
sustento. A maior dificuldade é essa, transformar o que eu
faço - que é fazer quadrinhos - em algo que valha a pena
fazer. Por enquanto não vale.

Quais dicas você têm para
ilustradores que buscam ingressar nesse cenário
proficientemente?
DAMASCENO: Vá primeiro onde está o dinheiro e depois
se preocupe em fazer o que você “ama”. Eu fiz o contrário
e deu tudo errado.
REVISTA LEGENDA:

REVISTA LEGENDA: Como foi o apoio de sua família ao
longo de sua carreira?
DAMASCENO: Sempre me deram os conselhos certos
e eu não segui, como esse aí da pergunta anterior.

O que você tem a dizer sobre a
valorização do mercado dos desenhos/ilustrações?
DAMASCENO: O mercado de ilustração é ok, se souber
negociar você consegue bons contratos e vale a pena
investir nisso. Principalmente em ilustração publicitária,
trabalhei com isso durante 10 anos mas nunca aprendi
a negociar direito, hoje já sei negociar de forma mais
eficiente, só que saí do mercado publicitário porque
desenhar nunca foi muito prazeroso, então desenhar
para os outros era meio que uma tortura pra mim.
Fazendo quadrinhos eu ainda acho muito ruim
desenhar, mas consigo respirar um pouco mais.
REVISTA LEGENDA:

REVISTA LEGENDA: Quais técnicas você mais utiliza?
DAMASCENO: Trabalho basicamente com desenho
digital. Uso softwares livres, então desenho no GIMP,
rodando no Ubuntu.
Tenho vontade de eventualmente voltar a desenhar só
por prazer, e aí poder fazer coisas no papel, que eu gosto
bastante, bico de pena, pincél, aquarela, guache, são
todas técnicas com as quais me divirto. Assim como
ficar explorando as funcionalidades dos softwares que é
outra coisa que não dá tempo de fazer, mas gosto mto
de testar técnicas.
REVISTA LEGENDA: Conte sobre uma de suas obras
favoritas e a técnica que usou nela.
DAMASCENO: Gosto mais de contar as histórias
do que de desenhar. Então acabo gostando mais de
quadrinhos que tenha feito pela história que contam,
nesse sentido gosto de tudo que fiz, até do que é ruim.
Gosto porque são coisas prontas e por pior que sejam,
sei que fui até o final daquilo.

Quais perguntas faltaram que você
gostaria de responder? (E as responda).
DAMASCENO: Acho que é isso. Fiquei parecendo meio
deprê, mas é que estou no meio de uma produção de HQ
e esse momento é sempre ruim porque tudo desanima.
Saber que estou trabalhando 18hs por dia a troco de
nada é bem triste. Quando terminar o quadrinho que
estou fazendo agora tenho certeza que vou ficar mais
otimista, pq eu acabo ficando com vontade de fazer
tudo de novo. Minha vida não faz muito sentido, mas
acho que a vida não é pra fazer sentido mesmo.
REVISTA LEGENDA:
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