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Resumo
CRUZ JÚNIOR, Paulo Roberto Costa. CaligrafiAsnoum: graffiti, calligraffiti e criação de signos visuais. 2016. 199f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016.
A pesquisa “CaligrafiAsnoum: graffiti, caligraffiti e criação de
signos visuais” desenvolvida junto ao Mestrado em Artes Visuais, na UFPel, considera os processos de criação produzida em
três momentos relativos a trajetória como artista/graffiteiro: no
graffiti enquanto estatuto da linguagem e da expressão visual, a
representação dos signos alfábeticos sem a intenção de sua legibilidade, aborda questões históricas sobre o seu surgimento,
autoria e inclusão social; no calligraffiti como um novo estilo de
trabalho que envolve a escrita caligráfica e o graffiti, momento
em que o significado da palavra passa a interessar como escrita
verbal; e na elaboração de novos signos visuais, uma recodificação do código alfabético criando uma visualidade/linguagem
própria, onde o sentido do que está escrito fica em segundo plano,
interessando nesse momento a visualidade da escrita. Interessa
à esta pesquisa reconhecer ligações, características e elementos
presentes na elaboração dos trabalhos desenvolvidos entre 2002
e 2016.
Palavras-chave: graffiti; calligraffiti; escrita visual; signos visuais; processo criativo

Abstract
CRUZ JÚNIOR, Paulo Roberto Costa. CaligrafiAsnoum: graffiti, calligraffiti and criation of visual signs. 2016. 199f. Dissertation (Master of Visual Arts) - Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas, 2016.
The research “CaligrafiAsnoum: graffiti, calligraffiti and creation of visual signs” developed in the Master’s degree in Visual Arts, at UFPEL, reflects the process of creation produced in
three moments of my history as artist/graffiti artist: in grafitti as
language and visual expression, the representation of alphabetic signs without the intention of legibility also approaches an
historical questions about concepcion, authorship and social inclusion; in calligraffiti as a new work style, that involves the writing calligraphic and the graffiti, when the meaning of the word
starts to work as a verbal writing; and in the development of new
visual signs, a recoding of alphabetic code creating a visuality/
language, where the meaning of what is written remains in the
second plan, and the focus is the visuality written. Interest to
this research recognize links, features and elements present in the
preparation of the work done between 2002 and 2016.
Key-words: graffiti; calligraffiti; writing; visual signs; creative
process
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INTRODUÇÃO
1
Este trabalho reflete processos de criação a partir dos seguintes
módulos: do graffiti
enquanto estatuto de linguagem e de expressão visual; do calligraffiti  enquanto desenho da
palavra; e, da elaboração de novos signos visuais, parâmetros para uma recodificação do código
alfabético e por sua visualidade/linguagem própria. Organizado sob uma abordagem metodológica de natureza qualitativa. O estudo traz um mapeamento visual/gráfico da produção, poética
e reflexiva com referências artísticas, atualizada e de expressão, resultando na criação de novos
signos e, assim, em outras poéticas visuais.
Com o graffiti apresenta-se a origem do meu trabalho, quando o traço acaba sendo
mais próximo de um desenho do que de um signo verbal. Transitei por alguns estilos dentro
do graffiti,   onde desenvolvia as letras pensando apenas na sua visualidade e os materiais e
as técnicas eram especificamente tinta látex, spray e marcadores. Procurava explorar as mais  
diferentes formas e variações que pudesse conseguir dentro da sua configuração de signo alfabético. Como referência visual estudava artistas/graffiteiros que conseguiam se destacar com as
variadas formas e composições obtidas em seus trabalhos.
Em calligraffiti analiso a escrita caligráfica explorando as condições do gesto e experimentando diversas técnicas e materiais como, por exemplo: bico de pena, ferramentas artesanais, pincéis e consequentemente, observando outros estilos de escrita e desenho. A escrita
depende do tempo e do espaço, sua condição fenomenológica de presença se faz pelo traço
gerado, sua configuração formal pode ser autônoma ao conteúdo, mas sempre condicionada aos
seus atributos visuais de forma, composição, contrastes e proporções. O interesse nos processos
de criação para a visualidade da escrita, compreendida como objeto de investigação, busca a
ruptura epistemológica da narrativa visual do graffiti e, desta maneira, impulsiona a desconstrução como ferramenta conceitual para o processo criativo, dá-se o momento em que me desprendo do signo alfabético e crio signos autorais, onde a letra “A”, por exemplo, composta por duas
linhas transversais e uma horizontal, é desconstruída e reorganizada de outra forma, mantendo
as duas linhas transversais e uma horizontal. Escrever e desenhar, não nesta mesma ordem, são
metas desta dissertação.
No primeiro capítulo “Graffiti”, a partir de breve contextualização poética/política social do Graffiti, abordo as concepções originárias da minha trajetória como graffiteiro, desde
2002, subdividindo-as em três períodos específicos: antes de ASNOUM, o nascimento de ASNOUM, e a obra de ASNOUM. Como metodologia desta pesquisa, apresento vivências acerca

1 Fazer artístico que mistura Caligrafia e Graffiti
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das questões de autoria e inclusão do graffiti como ferramenta de transformação e inclusão
social.
No segundo capitulo “Calligraffiti”, contextualizo o surgimento desse novo estilo de
graffiti apresentando o seu inventor, além de alguns artistas adeptos. Relato a importância que
o Calligraffiti teve e continua tendo sobre o trabalho que venho desenvolvendo a partir do momento em que conheci esse tão recente estilo de graffiti/escrita.
No terceiro capitulo “Asnoum – Signos”, realizo uma reflexão sobre a necessidade de
criar um signo autoral e o porquê de criar esses signos. Para iníciar o processo de criação e auxiliar possíveis formas de composição e organização, foi necessário buscar conhecimento sobre
o surgimento da escrita (cuneiforme, egípcia, chinesa e a pixação) através de autores como
Joan Costa, Daniel Raposo, Juan Tredicce e Luiz Henrique Pereira Nascimento, que permitiram
fazer a reflexão sobre questões práticas e visuais a respeito de cada uma das referidas escritas.
Além de serem mostrados os trabalhos dos principais artístas que contribuíram para a elaboração desses signos.
Minha experiência em criar signos perpassa o ofício do calígrafo, ou seja, tagência
técnicas e ferramentas que foram e podem continuar a ser utilizadas na arte do ofício de uma
escrita tanto alfabética, como no caso da caligrafia, quanto de uma escrita realizada a partir de
novos signos visuais, como no caso dos resultados mostrados na terceira parte deste trabalho. A
arte do calígrafo, assim como do desenhista, valida a experiência das ferramentas e do contexto
que opera.

13

1.

14

15

							
2
O Graffiti  
é uma prática gráfica ou, artística
contemporânea com características essencialmente urbanas, de exigências menos custosas.
Contrapõe regras estéticas tradicionais, utilizando muros, trens, portões, placas, entre outras coisas, como suporte, de acordo com Almeida (2012, p.54), “tomam de empréstimo o
espaço público e a audiência gratuita dos passantes” - características presentes na pixação,
que vem a se diferenciar em aspectos estéticos.
No capítulo 3, “Asnoum-Signos”, contém um
levantamento sobre a origem da pixação.

2 Graffiti, palavra italiana que traduzida para o português grafite refere-se tradicionalmente à “inscrição de
épocas antigas, toscamente riscadas à ponta ou a carvão
em rochas, paredes vasos, etc.” (GITAHY, 1999).
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1.1. Antes de Asnoum
O graffiti é uma cultura de rua
que surgiu na Filadélfia no final da
década de 1960 e início da década de
1970, ganhando prestígio em Nova Iorque (FARTHING, 2011).
Essa cultura permitiu um novo
modo de percepção do espaço e da arte
de rua. Com ele a arte ganha as ruas, ou
melhor, as ruas ganham arte. De acordo
com Tavares (2010), quem vai a uma
exposição já está predisposto a uma experiência estética, já dispôs de um tempo para entrar nessa situação. O graffiti
quando aparece nas ruas, estabelece
uma relação direta com as pessoas que
passam por ele. Sendo assim, ele está
ali, nas ruas, para que todos possam
vê-lo, sem necessidade de fazer uma
visita a um local fechado como uma
galeria ou um museu, já que os seus
suportes são elementos urbanos, tais
como os muros, portões, placas, veículos, entre outros.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Na sua origem, o graffiti tinha como objetivo a demarcação de territórios feita por
gangs a fim de espalhar o seu nome ou “marca”. De acordo com Farthing (2011, p. 552)
“em pouco tempo essas marcas evoluíram para “peças ou obras-primas - ilustrações caligráficas grandes e extremamente complexas”, uma fusão de caracteres com contornos,
grafismos com muitas cores, tridimensionalidade e brilho. Uma das maneiras de compartilhar essas obras com um público maior e fazer com que elas circulassem e não ficassem
fixadas em um local como um muro, por exemplo, eram os transportes públicos, particularmente o metro de Nova Iorque (FARTHING, 2011) (Fig. 5, 6, 7, 8)
O desenvolvimento dessa arte no final dos anos 60 se deu
em associação ao hip-hop³ , um movimento cultural organizado por
jovens negros e de classe baixa, com o objetivo de sair do anonimato
e partilhar suas criações. Com o passar do tempo foram surgindo
artistas e a cultura foi difundida juntamente com o Hip Hop, um elemento desse movimento, virando uma ‘febre’ nas ruas de New York
e tomando uma extensão mundial (FARTHING, 2011).
3 Hip hop é uma cultura artística que começou na década de 1970 nas áreas centrais de comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova
Iorque. A tradução literal desta expressão é “balançar os quadris” (SIGNIFICADOS, 2014).

Figura 7

Figura 8

Figura 6

Figura 5
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No Brasil, mais especificamente na cidade
de São Paulo, por volta dos anos 70 é reconhecida
essa arte transgressora, cheia de rebeldia e questões
sociais (MONASTERIOS, 2011). Um dos principais
4
precursores do graffiti no Brasil foi Alex Vallauri .
De acordo com (PINTURABRASILEIRA, 2016,
s./p.): “para ele o grafite é a forma de comunicação
que mais se aproxima do seu ideário de arte para
todos”. As imagens apresentadas em seus trabalhos
se propunham a uma simples e rápida visualização.
Ele acreditava que uma vez evidenciadas, em meio
ao caos da cidade, as imagens deveriam ser de imediata assimilação (PINTURABRASILEIRA, 2016,
s./p.). Atualmente, no Brasil é comemorado o dia
nacional do graffiti, em respeito a Alex Vallauri que
morreu em 27 de março de 1987, homenageado um
ano depois pelos seus amigos que bloquearam e
grafitaram o túnel da Avenida Paulista, em São Paulo, SP. Desde então essa data se tornou simbólica,
sendo lembrada todos os anos como o Dia Nacional
do Graffiti  (GITAHY, 1999).
4 Alex Vallauri - Asmara/Etiópia-1949 - São Paulo, 27 de
Março de 1987. Graffiteiro, artista, professor, pintor, desenhista, cenógrafo e gravador. Nascido na África tem também
nacionalidade italiana (SUBSOLO ART, 2009).
5 Mais informações em: <http://www.acaoeducativa.org/
index.php/cultura/80-cultura/220-espaco-de-cultura-e-mobilizacao> Acesso em: 12 ago. 2014.

Figura 9

Figura 11

Figura 10
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Outro artista que
difundiu o graffiti no
Brasil, por volta do ano
Figura 12
de 1980 foi Hudinilson
Urbano Júnior 6 (1957 2013) . O corpo humano masculino é um tema recorrente de suas obras. Hudinilson propõe novas visualidades espaciais, como ele próprio declarava:
“oferecer à cidade uma nova versão do espaço urbano”. Suas intervenções
em muros, utilizando estêncil, são elaboradas desde meados da década de
1980, período em que conhece Alex Vallauri (1949 - 1987), do qual recebe
orientações e acompanhamento em alguns trabalhos. (VITRUVIUS, 2014,
s./p.)
6 Hudinilson Urbano Júnior nasceu em São Paulo,  em 1957. Artista multimídia, cursou
Artes Plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado - Faap, entre 1975 e 1977. Explorou várias expressões artísticas como desenho, pintura, mail-art (arte postal), graffiti,
xerografia (arte xerox), performance e intervenções urbanas.

Figura 13
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Juntamente com os artistas Mario Ramiro (1957) e Rafael França (1957-1991), Hudinilson Jr. formou o grupo 3nós3, com a proposta de modificar a paisagem urbana. Realizaram, nos
quatro anos de atuação, 11 intervenções públicas. O primeiro trabalho do 3nós3 é o ‘Ensacamento’ (Figura 14), realizado durante a madrugada de 27 abril de 1979, quando os três artistas
cobriram estátuas e monumentos públicos com sacos de lixo, visando chamar a atenção das
pessoas que nunca, ou quase nunca, observam as obras de arte, causando polêmica e confusão.
No mesmo ano, no dia 6 de julho, o segundo projeto do grupo é concretizado. Chamado ‘Operação X-Galeria’, a ação consistiu no fechamento das portas de várias galerias de arte com um
adesivo/lacre em forma de “X” e com folhas de papel mimeografadas afixadas com a frase: “o
que está dentro fica, o que está fora se expande”.
A última intervenção do grupo aconteceu em 1982 e foi intitulada com o nome da avenida ‘23 Maio’ , onde o evento ocorreu em uma área gramada. A mudança de Rafael França para
Chicago, nesse mesmo ano, marca o fim das atividades do grupo 3nós3. Após sua dissolução,
cada um dos integrantes seguiu seu caminho. Hudinilson Jr. e Mario Ramiro vivem e trabalham
em São Paulo. Rafael França veio a falecer no ano de 1991 em Chicago, aos 34 anos.  

25

Figura 15

Entre os mais recentes graffiteiros brasileiros cito Gustavo e Otávio7 , conhecidos mundialmente como ‘Os Gêmeos’ – ou pela famosa assinatura/tag “osgemeos”. Começaram a fazer
graffitis em 1986 no bairro em que cresceram, Cambuci, e gradualmente tornaram-se uma das
influências mais importantes da cena paulistana, apontando um estilo nacional. Os irmãos brasileiros começaram como representantes do hip hop no final da década de 1980, mas hoje suas
obras não têm mais ligação com o movimento, apesar de ainda participarem de alguns eventos
(OSGEMEOS, 2015). Conhecidos por suas grandes intervenções urbanas, apresentam imagens
do fantasioso surgindo em meio a cenas reais: personagens que carregam consigo a dura realidade do cotidiano de uma cidade, envoltos numa plena influência folclórica, como se lendas,
sonhos e histórias populares guiassem a vida dos cidadãos em pleno século XXI. O trabalho
d’Os Gêmeos ultrapassou a barreira do grafite nas ruas e chegou a museus do mundo inteiro.
Nas exposições, além dos painéis, encontram-se esculturas gigantescas, carros e instrumentos
musicais (que funcionam) customizados. Na maioria das obras, sempre é possível uma interação: pode-se tocar, manusear e, nas peças maiores, como barcos, caixas e túneis, a entrada é
permitida e incentivada. Os brasileiros desenvolveram um estilo próprio no graffiti, sendo hoje
reconhecido entre os melhores do mundo.
7 Gustavo e Otávio, nascidos em
1974, são formados em desenho
de comunicação pela Escola Técnica Estadual Carlos de Campos,
em São Paulo.

Figura 14

Figura 16
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Em Pelotas, Rio Grande do Sul, o graffiti teve
seu início nos anos 90 e a cidade inseriu-se
nas manifestações Hip Hop no final dos anos
1980, quando começaram a ser articulados os
denominados “bailes black”. O graffiti, porém,
teve seu início um pouco depois, com o uso da
tinta spray, no ano de 1997, conforme relata
Beethoven8 : “o uso da tinta spray, próprio da
grafitagem, só começou entre nós no ano de
1997” (CARINGI, 2007, p.44). A partir desse
momento, foi se estendendo conforme essa arte
foi sendo vista pelas ruas, despertando interesse das pessoas e ganhando novos adeptos, surgindo assim novos grafiteiros, reverberando na
cidade até os dias de hoje. Existem vários grafiteiros na cidade com seu trabalho reconhecido
pelo Brasil, um desses artistas é Felipe Povo,
que começou a sua história pelas ruas fazendo
intervenções com colagens de cartazes e adesivos personalizados, sua marca registrada é a
figura de um palhaço em preto e branco com o
nariz vermelho (Figura 17).
8 Beethoven - um dos pioneiros do graffiti em Pelotas,
hoje em dia trabalha com tatuagem.

Figura 18

Figura 19

Figura 17

Conheci Povo assim que entrei para o curso de Arte Visuais do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas,
no ano de 2008. Nesta época,
Povo estava concluindo sua
graduação também em Artes
Visuais e, como seu trabalho
de conclusão falava do graffiti na cidade de Pelotas/RS,
sendo convidado por ele a dar
uma entrevista para ser usada
no seu trabalho. Desse momento em diante começamos
a andar juntos e nos tornamos
grande amigos, tendo a oportunidade de levá-lo para fazer
o seu primeiro graffiti. Lembro como se fosse hoje, Povo
estava ansioso e um pouco nervoso instantes antes de dar o primeiro risco com a lata de spray,
porém entrou de cabeça no graffiti e atualmente desenvolve sua obra partindo da criação de
personagens e ilustrações. Seu trabalho mais característico é um personagem com uma máscara
de madeira e com um nariz de palhaço. Povo é um dos artistas locais que vem se destacando
pelo seu trabalho original e de extrema qualidade.
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Outro artista que se destaca na cena
do graffiti pelotense é NIC,9 um graffiteiro que
produz dentro dos estilos Throw-Up10 e Piece 11.
NIC destaca-se pela criação de suas letras que
ao mesmo tempo em que são simples e de fácil
leitura, visualmente tem estilo e harmonia, um
excelente domínio técnico e traços firmes. Começou a se destacar em 1999 com a escrita de
seus tags por toda a cidade. Tendo seu primeiro
contato com o graffiti em 2002, sendo a partir
2004 que começa a fazer seus trabalhos regularmente. Hoje em dia é um dos grafiteiros mais
12
antigos em atividade e faz parte de duas crew’s,
HCK e CDL. Suas imagens
são executadas sempre com
uma variada combinação de
cores e linhas precisas (figura 20), geralmente não conta com auxílio de esboços
em papéis para executar seu
trabalho, esse esboço é feito
diretamente sobre a parede,
estilo de trabalho conhecido
13
como FreeHand .
Além dos grafiteiros
citados, existem muitos outros que colaboram diariamente para que a cena local
se fortaleça cada vez mais. A
cada dia que passa surge novos admiradores e iniciantes
nessa arte, as pessoas começam a aceitar melhor o graffiti e vê-lo como arte.
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Figura 21

Para aqueles que se interessam pelo tema indica-se como referências principais os estudos de
Celso Gitahy, Victor Moriyama e Júlia Almeida, e diversos   endereços eletrônicos disponíveis na rede WWW de hiperlinks.
Figura 20

9 NIC, trabalha como bancário e atua pelas ruas da cidade fazendo graffitis.
10 Throw-Up: Estilo situado entre o “tag”/assinatura de rua e o bombing. Letras rápidas normalmente sem preenchimento de cor (apenas contorno).
11 Piece – trabalho complexo, diversificado de cores, composição rebuscada, nível técnico elevado.
12 Crew’s - “Equipe”, grupo de amigos que habitualmente pintam juntos e que representam todos o mesmo
nome. É regra geral os writers assinarem o seu tag e respectiva crew (normalmente sigla com 2 a 4 letras) em
cada obra.
13 Free Hand: graffiti feito sem esboço para auxílio, desenho criado direto na parede.
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Para fechar essa primeira parte sobre o graffiti, cito abaixo alguns termos  e gírias   utilizados de forma universal pelos grafiteiros:
		
- 3D - Estilo tridimensional, baseado num trabalho de brilho/sombra das letras.
- Asdolfinho - Estilo de grafite desenvolvido por americanos, no qual é visada a pintura animal.
- Backjump - Trem pintado em circulação, enquanto está parado durante o percurso (numa estação, por exemplo).
- Bombing - Grafite rápido, associado à ilegalidade, com letras mais simples e eficazes.
- Bubble Style - Estilo de letras arredondadas, mais simples e “primárias”, mas que é ainda hoje
um dos estilos mais presentes no grafite.
- Cap - Cápsula aplicável às latas para a pulverização do spray. Existem variados caps, que variam consoante a pressão, originando um traço mais suave ou mais grosso (ex: Skinny”, “Fat”,
“NY Fat Cap”, etc.).
- Characters - Retratos, caricaturas, bonecos pintados a grafite.
- Crew - “Equipa”, grupo de amigos que habitualmente pintam juntos e que representam todos
o mesmo nome. Geralmente os graffiteiros assinam o seu tag e respectivamente crew, ou seja,
assinam o seu nome ou seu pseudônimo e o nome do grupo (normalmente sigla com dois a
quatro letras) em cada obra.
- Cross - Pintar um grafite ou assinatura por cima de um trabalho de outro writer.
- Degradé - Passagem de uma cor para a outra sem um corte direto. Por exemplo, uma graduação de diferentes tons da mesma cor.
- End to end - Carruagem ou comboio pintado de uma extremidade à outra, sem atingir a parte
superior do mesmo (por ex. as janelas e parte superior do comboio não são pintadas).
- Fill-in - Preenchimento (simples ou elaborado) do interior das letras de um grafite.
- Hall of Fame - Trabalho geralmente legal, mural mais trabalhado onde normalmente pinta
mais do que um artista na mesma obra, explorando as técnicas mais evoluídas.
- Highline - Contorno geral de todo o grafite, posterior ao outline.
- Hollow - Grafite ou Bomb que não tem fill (preenchimento) algum e, geralmente, é ilegal.
- Inline - Contorno das letras, realizado na parte de dentro das letras.
- Kings - Writer que adquiriu respeito e admiração dentro da comunidade do grafite. Um estatuto que todos procuram e que está inevitavelmente ligado à qualidade, postura e anos de
experiência.
- Outline - Contorno das letras cuja cor é aplicada igualmente ao volume das mesmas, dando
uma noção de tridimensionalidade.
- Roof-top - Grafite aplicado em telhados, outdoors ou outras superfícies elevadas. Um estilo
associado ao risco e ao difícil acesso, mas que é uma das vertentes mais respeitáveis entre os
writers.
- Spot - Denominação dada ao lugar onde é feito um grafite.
14

- Tag - Nome/Pseudónimo do artista.
- Throw-up - Estilo situado entre o “tag” /assinatura de rua e o bombing. Letras rápidas normalmente sem preenchimento de cor (apenas contorno).
- Top to bottom” - Vagão de trem pintados de cima a baixo, sem chegar no entanto às extremidades horizontais.
- Toy - O oposto de King. Writer inexperiente, no começo ou que não consegue atingir um nível
de qualidade e respeito dentro da comunidade.
- Train - Denominação de um comboio pintado.
- Whole Train - Trem inteiramente pintado, de uma ponta à outra e de cima a baixo.
- Wild Style - Estilo de letras quase ilegível. Um dos primeiros estilos a ser utilizado no surgimento do grafite.
- Writer - Escritor de grafite.
14 Informações retiradas do site http://streetartcaxias.webnode.com.br/grafite-graffiti/
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1.2. O nascimento de Asnoum
													
													
													
													
													
													
													
													
Minha história com o graffiti começou no ano de 2002, onde a única referência que tinha
sobre pintar muros eram os graffitis que eu ia descobrindo pelas ruas da cidade de Pelotas/RS,
trabalhos que me influenciaram. Após o convite de um amigo, fui para rua fazer o meu primeiro graffiti. Iniciei como qualquer outro grafiteiro, sem muita noção do que estava fazendo, ia
absorvendo todas as informações e referências disponíveis, através dos muros da cidade, de
revistas e vídeos.
O trabalho desenvolvido era um reflexo espontâneo de tudo o que me rodeava nesse, até
então, “novo mundo” chamado Graffiti, com um início muito precário em relação as técnicas e
instrumentos que, com o tempo, conforme o graffiti ia conquistando o seu espaço na cidade, se
tornaram de fácil acesso, criando uma demanda por materiais específicos. Assim, protamente,
foi surgindo um mercado a fim de suprir as necessidades dos diversos grafiteiros que foram
manifestando-se a cada dia.
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1.2.1. Graffiti e Autoria

							
						
A maioria dos graffiteiros não
revela o seu nome verdadeiro, em geral é elaborada uma sigla ou palavra para substituir o
nome real. O graffiti apresenta na sua essência
a transgressão, provocando assim a criação de
estratégias de camuflagem sob um pseudônimo,
pois as palavras e as imagens surgem a fim de
nos dizer algo sobre o mundo de tal maneira
que é uma atitude muitas vezes reprovável pela
sociedade, ou seja, a mensagem não assinada
confere total liberdade no uso das palavras ou
imagens (TAVARES, 2010).

Figura 22

						
Nos últimos anos observa-se uma enorme aceitação do graffiti como uma forma de
arte, sendo possível ser absorvido e explicitado em diversos lugares, como estampas de
roupas de grandes marcas, em vitrines e fachadas de lojas, em comerciais de televisão e até
mesmo em novelas, como por exemplo, a no15
vela Cheias de Charme   (Figura 23). Embora
na grande maioria desses trabalhos e apesar de
seu reconhecimento, muitas vezes o artista não
tenha seu nome divulgado, em alguns casos a
obra está lá apenas como “figuração”, ou seja,
as pessoas estão vendo o trabalho, mas não tem
como saber quem é o autor. Quero dizer que,
mesmo recebendo o reconhecimento pela sua
arte, e sendo solicitado para tal trabalho, em
alguns momentos a importância de quem fez a
arte deixa de existir, importando apenas o resultado visual que se obteve.
De forma empírica, vejo que essa crescente aceitação se deu há pouco tempo e vem
sendo lapidada desde a década de 80, quando o
graffiti se fez presente em salões, exposições e
nas primeiras bienais da década. Um dos exemplos mais consideráveis foram as exposições
“Muros de São Paulo” em 1981 na Pinacoteca do estado e a exposição “Graffiti em Nova
York”, do artista Alex Vallauri também em São
Paulo (MONASTERIOS, 2011).
Em 1985, a 18ª
Bienal de São Paulo,
recebeu o trabalho de
Alex Vallauri, “trazendo para um espaço
autorizado e institucional a intervenção
que ocorria nas ruas.”
(OLIVEIRA, 2013),
assumindo um papel
importantíssimo como
referência nacional ao
levar essa linguagem a
outra categoria.

Figura 23

15 Cheias de Charme é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 19 horas,
entre 16 de abril e 28 de setembro de 2012, em 143 capítulos. (WIKIPÉDIA, 2016).
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Meus primeiros graffitis eram assinados como “Poc”. Cerca de dois anos depois percebi
que “Poc” era uma palavra composta por letras que eu não gostava de escrever/desenhar. Comecei a pensar em letras que eu achasse interessante de reproduzir, que a sua forma/visualidade
me agradassem, então elas foram surgindo de forma aleatória, N, A, S… não necessariamente
nessa ordem, e cheguei à palavra “Asno”.
Ao observar em revistas e em alguns vídeos de graffiti, vi que era comum entre muitos
graffiteiros adicionarem ao final de seu tag/assinatura a palavra “one”, em português “um”.
Mesmo sem entender o porquê desse segmento, comecei a fazer alguns graffitis e os assinando
como “Asnoone” ou “Asnone”. (Figura 24, 25) Após algum tempo, conhecendo outros graffiteiros e entendendo melhor o que era o graffiti, descobri o motivo pelo quais muitos graffiteiros
acrescentavam o “one” ao final de suas assinaturas, era e é ainda como uma espécie de “titulação” que se usa ao completar 10 anos como graffiteiro. Ao ficar sabendo disso, tendo cerca
de uns dois anos como graffiteiro, me senti na obrigação de retirar a palavra “one” da minha
assinatura e a substitui pela palavra “um”, resultando em “Asno Um”, assinatura que logo em
seguida voltou a se alterar a partir da fusão das duas palavras (Asno + Um), chegando a Asnoum.

Figura 24

1.2.2. Inclusão Social			
							
							
					
Por experiência, desde 2002 atuando nas
ruas como graffiteiro, constatei que a ação de
estar fazendo um graffiti está sujeita às mais diversas reações, sejam elas advindas de simples
transeuntes ou pela intervenção de policiais.
Cada indivíduo irá fazer uma interpretação da
ação presenciada, alguns irão fotografar, fazer
perguntas, elogiar, outros vão falar mal, dizer
que isso é ‘sujeira’ e até mesmo denunciar. A
polícia pode passar e não fazer nada, mas pode
interferir, fazendo com que você saia do lugar
onde está e dependendo do caso efetuar voz
de prisão, caso o graffiti esteja sendoz feito de
forma ilegal em um espaço público ou privado.
Existem muitos lugares, como terrenos baldios,
prédios abandonados e ruínas que não são vistos
como locais ilegais para se fazer graffiti. Nesses
locais, depende muito dos policiais que fazem a
abordagem para que aconteça algo mais grave
como uma prisão, onde muitas vezes a polícia
não para quando vê um graffiti sendo feito em
locais como estes, nas poucas exceções em que
é feita uma abordagem é sob alguma denúncia
feita por uma pessoa qualquer, que na maioria
das vezes não tem relação com o local da ação.

Figura 25

Figura 26

Figura 27

Figura 28

Figura 29

Figura 30
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Em Janeiro de 2016 na cidade do Rio de Janeiro “Grafiteiros confundidos com pichadores foram espancados por seguranças de lojas no Rio
de Janeiro. As vítimas tiveram os corpos pintados com as próprias tintas.
A polícia tenta identificar os agressores, que gravaram a sessão de tortura”
(JORNAL DA BAND, 27/01/2016). Não foi a primeira vez que fatos nesse
sentido aconteceram mas esse, em especial chocou as pessoas que assistiram ao vídeo, um grupo de graffiteiros e pixadores se mobilizou nas redes
sociais para organizar um protesto contra a agressão sofrida pelos três jovens graffiteiros no dia 22 de Janeiro de 2016.

Figura 31
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O graffiti vem se tornado uma oportunidade para resgatar jovens com grande risco de exclusão social ou simplesmente desmotivados e desinteressados dos saberes escolares
(AGUIRRE, 2012). Atualmente existem diversas escolas,
ONGs e instituições com esse intuito como, por exemplo,
a ONG Gesto, na cidade de Pelotas/RS, onde já ministrei
oficinas voltadas para crianças e jovens de classe baixa, usuários e ex-usuários de drogas, e portadores do vírus HIV. A
ONG tem como objetivo a redução de danos e a oficina era
um meio de atrair os jovens até o local. Durante a oficina
aconteciam pausas para que o pessoal conseguisse falar sobre a importância do uso da camisinha, entre outros assuntos. Outro exemplo foi uma oficina que ministrei na escola
Dom João Braga na cidade de Pelotas/RS com o Programa
Escola Aberta (Figura 32). A ideia era conscientizar os alunos da importância de frequentar a sala de aula e de cuidar da
mesma, que sofria bastante com a pixação feita pelos alunos.
Com a oficina, grande parte desses alunos enxergaram o potencial para se tornarem artistas.
Embora para algumas pessoas o graffiti ainda seja
visto como uma arte marginal e rodeado de aspectos negativos, é totalmente o contrário. Pois é uma arte libertadora e
que pode ser uma importante ferramenta na reintegração de
crianças e adolescentes na sociedade, como acontece, por
16
exemplo, com o Projeto Quixote na cidade de São Paulo/
SP, que elaborou um programa de educação para o trabalho
por meio do graffiti. Esses adolescentes participam de um
programa que integra o desenvolvimento pessoal e aptidão
para o trabalho e a criação de renda. Esses conhecimentos
aplicados em obras de arte, podendo ser comercializadas,
tornando-se fonte de renda para os jovens e suas famílias.
Para o artista e empresário Marc Ecko, “O graffiti
não era a tal porta de entrada para a criminalidade”, mas uma
“porta de entrada para arte” e “uma lente para ver o mundo”
(MORIYAMA, 2009, p.09). É uma arte que chama a atenção
dos jovens, ousando dizer que seja uma das únicas que tem
esse poder de tocar tão profundamente crianças e adolescentes.
É comum ter o graffiti como resposta quando se pergunta a uma criança ou adolescente o que eles sabem sobre
arte ou o que é arte. Segundo Marc Ecko “atualmente, a arte
de rua revelou-se a linguagem visual internacional da cultura
juvenil” (MORIYAMA, 2009, p.09).

Figura 32

16 O Projeto Quixote é uma OSCIP sem fins lucrativos que atua na
missão de transformar a história de crianças, jovens e famílias em complexas situações de risco, através do atendimento clínico, pedagógico e
social integrados, gerando e disseminando conhecimento.
Figura 33
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1.3. A obra de Asnoum					
									
						

A palavra sempre esteve presente no meu trabalho como
graffiteiro, pelo fato de sempre gostar de desenhar letras, embora
nunca tenha pensado no graffiti como uma palavra e sim como
um desenho de letras. Eu escrevia apenas meu tag, o que me
interessava era o resultado estético e as diferentes formas que eu
conseguia dar às letras em cada trabalho. A palavra ali contida
acabava por se fazer de certa forma ausente, pensando pelo lado
em que não era legível ao olhos de qualquer pessoa, geralmente
só quem faz graffiti com letras desenvolve um olhar mais atento
capaz de identificar o que está escrito em cada graffiti.
Acabei transitando por variados estilos dentro do graffiti
como o Throw-Up, que é um graffiti mais “rápido” geralmente
feito com uma ou duas cores (Figura 34, 35), sem muita preocupação com acabamentos pelo fato de ser feito de forma ilegal e
rápida. Outro estilo que transitei foi o Piece, se trata de um trabalho mais complexo, com letras mais elaboradas e uma diversificação maior de cores, geralmente feito com autorização. Minhas
maiores referências para esse trabalho eram os artistas Binho
Ribeiro , Chas , e Sirum. Ambos desenvolvolvem trabalhos de
graffiti com letras, com formas e cores muito bem pensadas,
observando em cada um deles uma motivação para dedicar-me
cada vez mais, para um dia alcançar tal nível de criação e técnica
desenvolvida por eles. (Figura  36, 37, 38)
Com inspiração nas obras desses três artistas citados, realizei diversos trabalhos explorando a forma de cada letra do
meu tag, experimentando cores, efeitos de luz e sombra, assim
como na construção de texturas visuais.
Independente do estilo de graffiti quevinha realizando,
as letras sempre me fascinaram - o tempo todo senti prazer em
estar escrevendo meu nome pelas ruas, além de papéis e black
books17.
17
Black Book – Assim é chamado o ‘livro’ de um graffiteiro,
além de esboços de seus trabalhos é possível encontrar assinaturas, desenhos e colagens, não só do próprio artista, mas de outros que ali participam

Figura 34

Figura 35

46

47

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 39
Figura 40
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Figura 41
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Figura 42

Figura 43
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Depois de alguns anos trabalhando com graffiti, começaram a surgir convites para eventos específicos para graffiteiros. São grandes encontros de artistas
de vários estados do país e em alguns existem participações de artistas de outros países também. Normalmente nesses eventos são disponibilizados espaços
para que sejam feitos os trabalhos e na maioria das
vezes é cedido alojamento e alimentação para os artistas, por se tratar de um evento que recebe graffiteiros
de diversas localidades. Os artistas recebem, além de
toda a estrutura de apoio, um kit composto por latas
de spray para a realização de seus trabalhos. Já tive
oportunidade de participar de inúmeros eventos de
graffiti de abrangência nacional e internacional, como
o Street Of Styles Encontro Internacional de Graffiti
em Curitiba-PR. Nesses últimos anos participei de um
dos eventos mais conhecidos no mundo, o Meeting of
Styles, que acontece em diversos países, inclusive no
Brasil, onde tive o prazer de ter sido convidado para
participar nas edições de 2014, que ocorreu em Porto
Alegre-RS, e em 2015 na praia do Cassino-RS (Figura
44, 45), além de outros eventos em diversas cidades,
porém esses dois julgo de maior importância em toda
minha trajetória como graffiteiro.
Esses eventos possibilitam o intercâmbio e a
interação de artistas de diversas partes do mundo, experiência rica para qualquer graffiteiro, onde se torna
possível conhecer o processo criativo de outros artistas, muitos deles de grande renome dentro do graffiti e
das artes plásticas, além disso se estabelece um diálogo com a comunidade. De acordo com (STREETOFSTYLES, 2016, s./p.) o evento “tem como objetivo proporcionar acesso à cultura, transformando os muros da
cidade em verdadeiras galerias de arte a céu aberto,
assim proporcionando um acesso livre a cultura popular das grandes metrópoles”.

Figura 46

Figura 47

Figura 44

Figura 45

Figura 48

Figura 49
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2.1. Caligrafia							
								
Entre 2009 e 2010 surgiu à necessidade de explorar outras possibilidades de escrever/desenhar letras.
Como sempre gostei muito de letras, percebi que
era necessário aprimorar tudo o que eu vinha fazendo até então com o graffiti. A caligrafia incitou
em mim essa vontade de explorar outras técnicas e materiais diferentes do spray, “rolinho” e
marcadores usados no graffiti. Nessa época eu
não obtinha acesso a materiais mais específicos
como, por exemplo, o bico de pena, então comecei a produzir minhas próprias ferramentas de
trabalho, esssas eram feitas de metal, madeira e
plástico (Figura 50, 51), além de me apropriar de
objetos que tem outras funções especificas, como
uma colher que serve para auxiliar no consumo
de alimentos.
Confeccionei esses materiais em vários
tamanhos e formatos, alguns vieram a se perder
com o tempo. Essas ferramentas eram usadas de
forma semelhante aos bicos de pena, onde a ponta é mergulhada
na tinta. Essas ferramentas de escrita que criei não tinham um
reservatório próprio para a tinta, devido à isso os traços precisavam ser precisos e rápidos.

Figura 51

Figura 50
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No inicio me incomodava um pouco aquele traço
que começava com muita carga de tinta e logo sumia pelo papel conforme era traçado
o desenho da letra. Ao notar essas mesmas peculiaridades em trabalhos de outros artistas, como nos trabalhos
do calígrafo Luca Barcellona (Figura 53), essa falha ou
rastro causado pela ausência da tinta se tornou interessante a partir do momento em que a percebi como um
registro, este, marcado através do gesto.
É possível perceber a presença do corpo na execução do trabalho, sua condição fenomenológica de presença se dá pelo traço gerado. 				
				

Figura 52

Figura 56

Assim como a voz apresenta a efetivação física do discurso (o ar nos
pulmões, a contração do abdômen, a
vibração das cordas vocais, os movimentos da língua), a caligrafía também
esta ligada ao corpo, pois carrega em
si os sinais de maior força ou delicadeza, rapidez ou lentidão, brutalidade
ou leveza do momento de sua feitura.
(ANTUNES, 2007 p. 125)

Figura 57

Figura 53

Figura 58

Figura 54

Figura 55

Figura 59

Figura 60

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2.2. Calligraffiti e o surgimento de CaligrafiAsnoum		
			
Imerso no mundo da caligrafia desde 2009, estudando estilos e buscando referências na internet, acabei encontrando o artista holandês Niels
Shoe Meulmanm, mais conhecido como “Shoe”, que teve seu início no graffiti na década de 80 em Amsterdam, onde
se introduziu no estilo Nova Yorkino de
graffiti (Figura 62), pintando nos metrôs
onde conheceu muitos dos pioneiros do
graffiti em NY, como Dondi e C.I.A. Após
seu contato com o graffiti, Shoe quis começar a trabalhar com design, teve a
oportunidade de trabalhar como assistente de Anthon Beeke, um grande designer
holandês, logo depois abriu seu próprio
estúdio de design, onde trabalhou alguns
anos até decidir vender sua empresa e ir
trabalhar com publicidade, como diretor de arte.
Shoe queria misturar o graffiti e a caligrafia, tornando-os uma única
coisa, dai então surge o Calligraffiti - a ideia era pintar e estar escrevendo
palavras, textos, não deixando de pintar. Para o artista, “escrever se torna em
estar pintando” . Esse movimento surgiu em 2007 na cidade de Amsterdam,
onde Shoe fez uma grande exposição individual mostrando o surgimento
desse novo “estilo” (Figura 63), tomando proporções mundiais, criando um
grande número de apreciadores e artistas do graffiti que assim como Shoe
passaram a produzir seus trabalhos voltados para esta ideia de estar misturando graffiti e caligrafia.

Figura 61

Figura 63

Figura 62

70

71

Dado o conhecimento desse então novo estilo dentro do graffiti, percebi a possibilidade
de levar tudo aquilo que eu vinha desenvolvendo com a caligrafia para a rua, em grande escala
e então voltando aos materiais que são comuns no graffiti (spray, rolo de esponja, tinta e marcadores). No dia em que realizei meu primeiro calligraffiti fiquei um pouco perdido em relação a
qual material eu deveria usar para fazê-lo, optei por tinta esmalte e pincel, o que acabou sendo
um total desastre, pois usar pincel com tinta esmalte para pintar uma parede é bem complicado,
então recorri a um material que eu já obtinha domínio, o spray. Com ele, depois de pintar as letras, adicionei a elas efeitos de luz e sombra, criando uma ilusão 3D - as letras pareciam flutuar
em frente a parede. (Figura 64)
Aos poucos os desenhos que eu fazia considerando em levá-los para rua foram se aprimorando, começaram a ser elaborados pensando justamente em reproduzí-los em escala maior. O gesto
do punho para desenhar as letras se
ampliava nas ruas transformando-se
em um gesto corporal, envolvendo
braços, pernas, o corpo todo. Eu buscava, através do corpo, reproduzir o
mais rigorosamente possível o traço
gerado inicialmente pelo punho - as
suas ranhuras, suas falhas, o gesto
trêmulo de cada letra era então ampliado e reproduzido nos muros. De
acordo com Antunes (2007, p. 128),
“a irregularidade do traço denuncia
o tremor da mão. O arco de abertura
do braço fica subentendido na curva
da linha”.
Nesse momento surge o CaligrafiAsnoum, nome que dei a essa
Figura 64
mistura da caligrafia com o meu trabalho feito na rua como graffiteiro,
como se fosse uma especie de subtítulo para denominar o meu trabalho dentro do Calligraffiti, misturando a palavra Caligrafia com
o meu tag Asnoum = CaligrafiAsnoum.
Ao começar a fazer calligraffiti se fez de grande importância o significado da palavra

Figura 66

Figura 67

Figura 68

escrita, pois quando não escrevia meu tag (asnoum), pensava
em qual palavra escrever, a fim de passar alguma mensagem ou
algum sentimento através daquele trabalho. A palavra ou frase
ali contida era feita com a intenção de que todos pudessem ler
o que estava escrito. Assim, a palavra como sentido se faz necessária, como, por exemplo, no trabalho “Have a Nice Day”
(Figura 65) as palavras se tornam importantes. Isso fez com
que eu viesse a compreender que o sentido da palavra não era
importante no meu trabalho ate o momento em que comecei a
fazer o calligraffiti.

Com esse estilo de graffiti foi possível levar a caligrafia para
a rua, de forma similar ao graffiti, feito com atitude e incorporando características estéticas do graffiti, escorridos, texturas.
Surge em locais e suportes inusitados, muitas vezes lugares
que só um graffiteiro teria a atitude de pintar e possivelmente
de forma transgressora - essa é a essência do graffiti. Vejo o
calligraffiti dessa maneira, como a beleza da escrita de um calígrafo agregada à atitude de um graffiteiro.

Figura 69

Figura 70

Figura 65
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O meu trabalho dentro do Calligraffiti agrega um pouco de cada um dos principais referenciais. No primeiro momento onde o meu interesse era de reproduzir o mais fiel possível os
desenhos realizados no BlackBook, apenas em preto e com um efeito de luz e sombra, se fez de
grande importância como referência visual os trabalhos do artista El Seed (França), com suas
curvas e leveza presente em suas letras. Praticante do Calligraffiti, começou a sua história pelas
ruas de Paris. Seu trabalho vai além de palavras e significados, o movimento de seu trabalho é
muito importante, a fim de levar o espectador para outro estado de espirito.  (figura 71) Após produzir vários trabalhos
nessa condição de usar
apenas tinta preta, luz e
sombra, acabei sentindo
vontade de incorporar
Figura 71
elementos, técnicas e
efeitos que eu utilizava nos graffitis feitos
anteriormente ao calligraffiti, como contorno,
degradê, brilho e cores.
Os trabalhos do artista
Gary (EUA), tiveram
uma importância significativa nessa retomada
de elementos em meu
trabalho. Seus contornos largos, a escolha
das cores e a sutileza nos degradês me
encantam. (Figura 72)
Figura 72
Um dos primeiros trabalhos que
fiz incorporando esses elementos foi o
que chamo de “AsnoumGreen”, feito na
Rua 3 de Maio em Pelotas/RS. (Figura
73). Foi um trabalho com traços largos
e curvos, com seus cantos arredondados demonstrando a sutileza da escrita
e seu contorno largo e de cor vibrante
conferindo um tom agressivo. Esse foi
um dentre muitos outros trabalhos que
seguiram essa linha de composição com
contornos largos e cores vibrantes e contrastantes.

Figura 74

Figura 75

Figura 76

Figura 73

Figura 77

Figura 78
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Figura 79

Figura 81

Figura 80

Figura 82

Figura 83

Figura 84

Figura 85
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Figura 86

Figura 88

Figura 87

Figura 89

Figura 90

Figura 91

Figura 92
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3.1. Dos signos nascem signos
								
							
Em 2014, ano em que ingressei no Mestrado em Artes Visuais da UFPel, exatamente
na mesma época em que meu trabalho veio
a se transformar mais uma vez, tudo se encaixou perfeitamente como um novo ciclo,
mestrado iniciando, novo trabalho surgindo.
Percebi que a maioria dos artistas do calligraffiti, e inclusive eu, tinha algo em comum
nos trabalhos: o uso dos códigos alfabéticos,
embora cada um com seu estilo de escrita e
suas peculiaridades, todos amarrados, aprisionados a uma estrutura “padrão”, onde um “S”
só pode ser representado por um “S”, somente
com variações de caixa baixa e caixa
alta, não sendo possivel fugir dessa
configuração.
Isso foi algo que veio a me incomodar, pois eu queria diferenciar e
me desprender dessa camisa de força
a qual somos ensinados e educados a
seguir, eu precisava fugir disso tudo,
queria escrever com meus próprios
signos.
Tomei a iniciativa de criar novos signos visuais. Mas como? Foi difícil saber por onde começar, afinal de contas
seriam novos signos, diferentes da estrutura
do código alfabético. Com isso decidi fazer
um levantamento sobre a origem da escrita
para, talvez, a partir daí conseguir ter um norte para criar os meus próprios signos, a minha
própria escrita.

Figura 93

Figura 94

Figura 95

Figura 96

Figura 97

Figura 98

Figura 99

Figura 100
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3.1.1.Escrita: a visualidade do traço

								
								
								
								
Antes da existência do alfabeto havia algumas formas
de escrita que possibilitavam a expressão através de diversos signos visuais, como o cuneiforme sumério, os hieróglifos
egípcios e os ideogramas chineses, todas escritas não alfabéticas, mas já consideradas escritas pelo fato de expressarem o
segmento do discurso mental (das ideias) e o discurso oral (da
fala) (COSTA; RAPOSO, 2010; TREDICCE, 2008).
O surgiumento da escrita se deu por volta de 5.500
anos atrás na Mesopotâmia e em simultâneo no Egito. A
cuneiforme é a mais antiga das escritas (Figura 101), criada
pelos sumérios que viveram na mesopotâmia entre o oitavo
e o quinto milênio antes de cristo (COSTA; RAPOSO, 2010;
TREDICCE, 2008).O nome cuneiforme deriva das ferramentas em forma de cunho que eram usadas para fazer a escrita. O
mais antigo documento escrito que se tem conhecimento são
as tabuas de Uruk (Figura 102), feitas de barro, que recebiam
as inscrições cuneiformes e logo em seguida eram levadas ao
sol para que secassem (COSTA; RAPOSO, 2010; TREDICCE, 2008).
Outro método antigo de escrita não alfabética é a egípcia. O hieróglifo é a sua mais antiga e peculiar, tendo signos
com índole religiosa gravados sobre pedra (do grego Hieros
– Sagrado, e de Glyphein – gravar) (Figura 103). Teve uma
origem repentina e pouco superior à Suméria, com influência
cultural da Mesopotâmia trouxe, provavelmente de lá a ideia
de escrita, ainda que depois os egípcios tivessem criado o seu
próprio método, alicerçados em signos graficamente diferentes dos cuneiforme (COSTA; RAPOSO, 2010; TREDICCE,
2008).
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Figura 101

Figura 102

Figura 103

Juntamente com os hieróglifos, existiam outros signos com traços mais simplificados,
denominados Lineares. Estes eram pintados com tinta em sarcófagos de madeira sobre papiro e
podem ser lidos de cima para baixo, da direita para esquerda e da esquerda pra direita (COSTA;
RAPOSO, 2010; TREDICCE, 2008).
Há uma terceira forma de escrita, a qual o seu desenho é mais solto e rápido, utilizada
para o uso cotidiano, a escrita Hierática, que acaba se tornando a escrita dos sacerdotes (Figura
104). Começou a ser usada a partir de 2.600 A.C.  podia ser feita com maior agilidade por ser
mais fácil de escrever, tratava-se do mesmo sistema de escrita com os mesmo signos, respeitando a mesma ordem, porém eram simplificados e cursivos, com uma letra unida à outra em um
traço ininterrupto da direita para esquerda (COSTA; RAPOSO, 2010; TREDICCE, 2008).
Surgiu uma
versão ainda mais
simplificada, a Demótica, que foi
adaptada a rapidez
que era exigida
pelos escribas ao
executarem certos
trabalhos, uma escrita cursiva que
dispara sobre o papiro (COSTA; RAPOSO, 2010; TREDICCE, 2008).
Tanto a escrita
cuneiforme
quanto a escrita
egípcia me encantaram assim que as
Figura 104
conheci. Em primeiro lugar o que
me chamou atenção foi a organização e os espaçamentos entre os signos, os quais de alguma
forma em alguns dos meus trabalhos feitos a partir da criação de novos signos visuais vieram
a se assemelhar. Quando comecei a reparar sobre a reação que algumas pessoas tinham ao ver
o meu trabalho, percebi que era similar a reação que eu tenho quando paro para analisar a imagem de um papiro, um monumento egípcio ou as tabuas de Uruk, a primeira sensação é a de
encantamento gerado pelo seu resultado estético, pela sua configuração, logo em seguida vem o
questionamento sobre o que deve estar escrito ali e o que eles quiseram contar com belíssimos
signos visuais, aguçando a curiosidade sobre o que eles podem estar representando. Da mesma
maneira, vejo que as pessoas ao saberem que meu trabalho é composto por letras, à primeira
coisa que fazem é tentar decifrar cada uma delas e tentam adivinhar o que está escrito, para que
sejam lidos é necessário que sejam aprendidos, essa é uma das relações entre meu trabalho de
recodificação e essas escritas históricas, definindo o meu interesse por elas.
A China, do outro extremo do mundo, inventa a escrita chinesa simultaneamente aos
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dois grandes sistemas de escrita, hieróglifo e cuneiforme, a escrita chinesa que ainda hoje continua sendo usada por um conjunto de povos que atribuem mais de uma
quinta parte do mundo (COSTA; RAPOSO 2010) (Figura 105).
No Egito atual assim, como na Mesopotâmia contemporânea (Iraque) a escrita árabe (Figura
106) substituiu os
hieróglifos e a escrita cuneiforme
há alguns séculos
enquanto a escrita
chinesa permanece a mesma (COSTA;
RAPOSO,
2010).
Os caracteres chineses antigos eram caligrafados com pincéis
e tintas próprias
da china, já hoje
em dia dispõem de
plumas e canetas
para escreverem.
Os aparelhos de
Figura 105
impressão e as máquinas de escrever constituem-se de caracteres lineares sem ter as
variações de traço grosso e fino desenhando pelos calígrafos (COSTA; RAPOSO,
2010).
A escrita chinesa segue pontualmente as suas
origens, “continua a ser pictográfica e ideográfica e
nunca alcançou a fase fonética; não serve, portanto,
para notar sons de fala e não possui alfabeto propriamente dito” (COSTA; RAPOSO, 2010, p. 53), a
cada palavra é designado um caractere, formado por
uma sílaba, já que todas as palavras são monossilábicas. O ideograma é considerado na China a única
arte abstrata em que sua forma e conteúdo se complementam. Até o início do terceiro século da nossa era a escrita chinesa foi particularmente traçada
sobre casco de tartaruga (Figura 107), em pedra e
bronze. A partir do século I d.C. começam a utilizar
pincel, tinta e papel (COSTA; RAPOSO, 2010).
A caligrafia na China sempre foi algo mais do

Figura 106

que um simples refinamento da escrita, pois os chineses não pensam
na caligrafia como “bela escrita”,
mas sim como a arte de escrever.
“Na China clássica, a escrita (Chu)
era uma arte
comparável a
pintura, a poesia e a música, e por vezes
considerada
superior a estas”. O porquê
desta riqueza
expressiva está
na sua incrível
variedade de
formas únicas
que existem
na escrita chinesa, onde o calígrafo procura através delas explicitar a
sua personalidade, sem depreciar a
sua forma básica, onde há legibilidade do signo.

Figura 107
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3.1.2. Pixação

													
													
													
Influenciada pelo movimento punk, a pixação surgiu no Brasil na década de 80 em São
18
Paulo, seu precursores foram Juneca e Pessoinha  (Figura
108), uma dupla de amigos que de
forma despretensiosa começaram a escrever seus nomes
pelos bairros de São Paulo.
Como conta Juneca em uma
entrevista para um programa
de rádio “Na época tínhamos
moto e compramos um spray
para fazer alguns retoques na
moto e o que sobrou começamos a pichar a rua”. E a partir
daí não pararam mais de comFigura 108
prar latas e a necessidade de
estar pelas ruas só aumentou.
Hoje em dia ambos não fazem mais pixações, Juneca é artista plástico e grafiteiro, e seu
amigo Pessoinha tornou-se advogado (GITAHY, 1999).
Outro nome visto muito pelas ruas era “cão fila K26” (Figura 109) - escrita que intrigava
as pessoas, que logo entenderam que se tratava de um criador de cães da raça Fila, e o canil
ficava localizado no km26 da rodovia Raposo Tavares (GITAHY, 1999).
A pixação, embora pareça um emaranhado de riscos, tem
um processo criativo primoroso, onde os pixadores buscam uma
total originalidade na criação de sua marca, a fim de chamar a
atenção nas ruas (GITAHY, 1999).

18
De acordo com Mario Lopomo, no site “São Paulo Minha Cidade”
(2009).

Figura 109
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As primeiras pixações tiveram influência das letras encontradas nas capas de discos de bandas de rock como, por exemplo,
Iron Maiden (Figura 111). Muitos
desses logos foram inspirados nas
escritas Runas Anglo Saxônicas19 ,
ocorrendo uma apropriação dessas
escritas pelos pixadores, criando a
partir delas uma escrita própria.
A pixação se trata de uma
comunicação fechada, no geral
não é uma escrita feita para se comunicar com a sociedade, é uma
forma de comunicação entre os
próprios pixadores em que geralmente somente eles conseguem ler
tais escritas (PIXO, 2010.
Figura 111

É também uma forma de obter um reconhecimento social, pelo fato da grande maioria
dos pixadores serem pessoas de classe baixa e com poucos recursos para estabelecer uma vida
notável perante a sociedade, a pixação vem como um grito, um meio de dizer “eu existo”. Para
outros pixadores o fato de estarem na rua escrevendo seus nomes é por puro prazer de espalhar
seu tag pela cidade, por estarem sendo transgressores, afrontando a sociedade, pela adrenalina
vivida a cada escala de um prédio (GITAHY, 1999; MONASTERIOS, 2011).
Mesmo tendo origem semelhante à do grafite, a pichação se difere em diversos momentos, sendo caracterizada por traços de uma
cor apenas, em assinaturas de pichadores com letras e códigos ilegíveis aos leigos e à maior parte da sociedade. (NASCIMENTO, 2015, p. 18)
19 Runas Anglo-Saxônicas (ou Anglo-Frísio) - também chamado futhorc (or
fuþorc), é uma escrita rúnica, uma forma estendida para 26 a 33 letras do
alfabeto Futhark antigo (24 letras). Foram usadas provavelmente a partir do
século V para escrever o Inglês antigo e o Frísio antigo. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita_futhorc> Acesso em: 15 set. 2014.

Figura 110
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Essa parte da pesquisa sobre a origem
da Pixação, assim como a escrita cuneiforme,
egípcia e chinesa, se fez importante para compreender um pouco mais sobre tais escritas e
onde ambas acabaram me influenciando na criação dos novos signos. Juntando características
que julguei interessantes em cada uma dessas
escritas, estas se tornaram essenciais para me
fazer pensar no processo de criação dos novos
signos, a escrita cuneiforme com seus traços
retos feitos com cunhas; a organização e alinhamento em que os hieróglifos são dispostos;
a maneira em que a escrita chinesa é pensada
como a arte de escrever; e a pixação por se tratar de uma escrita urbana que, no geral, não tem
intenção de se comunicar com a sociedade.
Essas foram as características que escolhi como as mais pertinentes em cada uma das
escritas e que me ajudaram a pensar em soluções estéticas para desenvolver os novos signos
que eu me propus a criar.
Depois de algum tempo cheguei à decisão de que faria a desconstrução desses códigos alfabéticos, onde a letra “A” composta
por duas barras transversais e uma horizontal
foi reconstruída de outra maneira, porém mantendo essas 3 barras, mas não necessariamente
nos seus respectivos tamanhos, estabelecendo
assim um ponto de partida para o processo de
criação dos signos (Figura 112). De acordo com
Gruszynski (2000, p.68), “nos jogos de linguagem da ciência e da arte, as regras constróem-se
durante o fazer da obra”.
Após ver o resultado dessa experiência
percebi estar no caminho certo, e que havia encontrado o modo para criar os meus próprios
signos visuais.

As avaliações do artista
estão implícitas nesse processo de experimentar: ao
produzir possiveis obras, ele
pode ter de enfrentar todos
os tipos de erros ou chegar
à conclusão de que não é
esta ainda aquela buscada;
como consequencia, é gerada a necessidade de fazer
outras tentativas e, assim, a
abertura para novas descobertas. (Salles, 2007, p. 37).

							
							
Embora o método de criação estivesse
definido, foi necessário um tempo para refletir e
pensar na melhor maneira para reorganizar cada
traço. Foi um exercício árduo com inúmeros erros e acertos, pois não era somente descontruir
um signo e construir outro assim tão facilmente, foi necessário pensar em questões como pesos e contrastes de maneira que o resultado final
de cada signo se tornasse algo equilibrado e esteticamente agradável a meu ver. Dos diversos
resultados obtidos em alguns deles tive bastante
dificuldade de escolher qual usar, foi necessário
que eu experimentasse o uso deles entre outros
signos, visualizando assim qual se adequava
melhor ao todo. “O ato de rasurar ou fazer adequações, portanto, é resultado de reflexão e gera
momentos de opção” (SALLES, 2007, p.37)

Figura 112
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3.2. O que mudou
													
													
													
Na linguagem resultante desta escritura, cada letra do alfabeto é recodificada em composições próprias, gerando desenhos para uma escrita pré Uncial (escritura de uso pessoal,
informal - séc. IV - V). Os signos necessitam serem aprendidos para serem lidos, isso foi outro
desafio que enfrentei: me “re-alfabetizar”. Nos primeiros trabalhos eu carregava comigo uma
pequena folha com todos os signos, já hoje em dia escrevo e leio-os normalmente, como se
estivesse usando os códigos alfabéticos. Até o momento da qualificação dessa dissertação, eu
havia criado apenas as letras de A à Z, faltavam ainda os códigos numéricos que vim a criá-los
alguns meses após a qualificação.
Com o início dos trabalhos feitos a partir desses novos signos,  percebi que o significado
das palavras acabaram ficando  um pouco de lado e comecei a pensar apenas na estrutura obtida
por elas, pois muitas vezes não importa o que está escrito ali, mas sim o resultado visual, de
acordo com Merleau-Ponty (2012, p.39), “as palavras ao perderem seu calor, recaem sobre a
página como simples signos”. O que mais me agrada no trabalho é a visualidade que ele tem,
me expresso através dessa visualidade, algo talvez abstrato para muitos, porém carregado de
sentimentos e pensamentos. A partir do momento em que crio o meu signo, o meu código, crio
algo íntimo onde somente eu leio o que está ali escrito, todos veem, mas só eu os compreendo,
posso mais do que nunca me expressar de verdade, posso expor meus pensamentos, angústias,
alegrias, sonhos… posso gritar sem que ninguém escute.
Segundo Dorfles (1999, p.47):
									
Contudo, o homem, o artista, mesmo hoje, sente uma íntima necessidade de ocultar, de mascarar, sob a égide de signos indecifráveis, os seus impulsos mais íntimos
e privados; e não se trata, apenas, de impulsos sexuais, mas das misteriosas fontes
da vida e do pensamento, que estão na base de toda a nossa actividade criadora.
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Uma espécie de malha se dá como resultado visual da sua escrita, uma carta ilegivel,
que nos leva a pensar se há alguma mensagem,
algum significado presente naquele emaranhado de signos.
Retna (EUA, 1979) foi outro artista importante e influente, assim como León Ferrari,
para a criação dos meus signos. O trabalho de
Retna mistura elementos do graffiti e das artes
plásticas, trabalha com uma poderosa gama de
cores nas suas composições, o que me instigou
a criar meus próprios signos a fim de poder produzir pinturas murais que no final se tornam
grandes texturas, compostas por linhas retas
e algumas curvas, trabalhando com diferentes
materiais, obtendo diferentes resultados estéticos, e se tornando algo autoral, pelo fato de
serem signos ímpares que possibilitam chegar
a resultados totalmente diferentes dos obtidos
com outro signo qualquer. Os trabalhos de Retna em certos momentos me ajudam a pensar em
possíveis composições e harmonia no momento
em que estou escrevendo com os meus signos.
(Figura 113).
Outro elemento importante para a execução de um bom trabalho é a escolha das cores,
situação por vezes um pouco complicada. Defer
(EUA), artista de Los Angeles que trabalha com
letras em composições bem complexas, chegando por vezes a abstração dessas letras, em
seus trabalhos em telas e pinturas murais utiliza
em grande parte de suas obras cores fortes, escorridos e degradês (Figura 114). Acho muito
interessante a solução que ele consegue com o
jogo de cores escolhido, analisar os seus trabalhos me ajuda bastante a pensar sobre a gama
de cores que posso utilizar para fazer alguns
dos meus trabalhos.

Como diagrama ou jogo cabalístico, os
códigos nos convidam a interpretar/decodificar
o que se esconde no significado do código criado, convidando a buscar nele os requisitos fundamentais para a apropriação da linguagem, ou
seja: memória e imaginação. Após, apóstrofe
de estilo joyceano, a escrita praticada é sonora. Traz o ritmo do jazz, da rua, do confronto.
É texto social que se faz no contexto da arte.
Desta maneira, cumprem-se as metas reflexivas para repensar a cultura visual e a identidade
cultural. Como bem registrado, em Iniciação A
Estética, Ariano Suassuna nos revela as relações entre arte e sociedade ao explicitar que		
Mais precisamente: no momento em que o artista realiza uma obra, se ela contraria
o gosto da maioria, o mais a
que seu autor pode aspirar é
ao ideal, ao normal futuro,
isto é, àquilo que, no futuro,
poderá vir a ser considerado
normal e portanto belo, de
acordo com a idéia antes exposta por Durkheim. O ideal
se torna normal pelo consentimento coletivo” (SUASSUNA, 1972, p.388).

Figura 113

						
Diversos artistas me influenciaram na
criação desses signos e principalmente na ideia
de construir texturas feitas com signos, sejam
eles alfabéticos ou não. León Ferrari com suas
escritas ilegiveis e instigantes, como em seu
trabalho Carta a un general, cria através de
palavras codificadas. “Não sabemos que textos
se ocultam nesses desenhos, mesmo quando
conseguimos identificar algumas das palavras
(como ‘general’)” (PÉREZ-ORAMAS, 2010,
p. 48).  

Figura 114
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Vejo que através desse trabalho com
os meus signos visuais, acabo mesmo que sem
querer, despertando questionamentos nas pessoas que os olham sobre o que são aqueles signos. Como dito antes, no momento em que revelo que se tratam de “letras”, a primeira reação
é a de tentar ler o que está escrito, buscando
entender que letra cada signo representa - são
provocações similares as que tenho ao me deparar com a imagem de uma escrita cuneiforme,
ou a escrita egípcia, sei que lá tem alguma mensagem, há algo escrito, porém indecifrável para
quem não domina tal linguagem, exatamente o
que acontece quando meu trabalho é observado
pelo espectador.
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3.3. Trabalhos realizados

							
							
							
							
							
Em complemento com as reflexões realizadas, mostrarei uma seleção de trabalhos feitos
durante o mestrado, explorando diferentes materiais, suportes e dimensões. Os materiais foram definidos em razão das técnicas exploradas
e do contexto em que acontecem. As descrições
sistemáticas desta prática estão organizadas nas
seguintes categorias: Desenhos, canvas e rua. A
canvas e a rua responderam as expectativas do
grande formato e os desenhos foram pensados
como projeto.
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3.3.1. Desenhos

													
													
													
													
													
Os meus desenhos/escritas são feitos em cadernos ou em folhas soltas, com dimensões
variadas. Entre nós grafiteiros é comum ‘encadernarmos nossas ideias’. Um paradoxo entre o
particular e o público.
No ‘livro’ de um graffiteiro chamado ‘Black Book’, além de esboços de seus trabalhos,  
é possível encontrar assinaturas, desenhos e colagens, não só do próprio artista, mas de outros
que ali participam. Grande parte dessas intervenções é arrecadada em viagens e eventos de
graffiti e algumas através de trocas por cartas, tornando-o um acervo de ideias, dados, marcas e
manifestações de colegas.
O “BlackBook” é um tipo de caderno de anotação geralmente encadernado especialmente para esse fim de registros e de trocas. Pode ser uma agenda vazia e antiga, assim como
pode ser até mesmo um livro velho, onde se aproveitam as páginas já impressas como suporte
para desenhos, anotações e colagens
O graffiti, antes de ser passado para a rua, costuma ter a imagem construída anteriormente nesses livros ou em folhas de papel que serão depois encadernadas. O ‘black book’ serve
como um bloco de exercícios onde o graffiteiro esboça, experimenta formas, pratica a caligrafia
e a composição da imagem. Também serve como armazenamento de ideias de outros artistas,
de pensamentos, dicas, telefones, contatos ou qualquer outro tipo de anotação.
Em um primeiro momento, alguns dos desenhos/escritas são pensados como estudos
para trabalhos maiores. Muitos desses estudos são feitos sem nenhum capricho de forma despretensiosa, são apenas esboços para mim, onde exploro texturas, cores, formas, composições
e encontro soluções para meus trabalhos. De acordo com Salles (2007, p.37) “hipóteses visuais
são levantadas e vão sendo testadas, deixando transparecer a natureza indutiva da criação. Possibilidades de obras são testadas em esboços que são parte de um pensamento visual”. Esses
trabalhos são pensados inicialmente como estudos, mas ao terminar um desses cadernos onde
todas as páginas estão completas, ele se torna um trabalho único, um livro de artista, que pode
permanecer com o artista para sempre ou em alguns casos esses livros são vendidos à pessoas
que se interessam por esse tipo de material. Um livro que tem como objetivo inicial ser um suporte de ideias acaba por se tornar um trabalho valioso, por se tratar de uma espécie de narrativa
que conta os momentos do artista que o fez, além de ser um objeto ímpar.
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3.3.2. Canvas

													
													
													
													
													
													
Meus trabalhos feitos em canvas são uma mescla entre os desenhos feitos no papel (desenhos/escritas) e as pinturas que faço na rua. Dependendo da dimensão que a tela possuir, gosto de pensar na pintura dela como um ensaio para um possível mural atráves da experimentação
na tela, encontrando soluções, surgindo ideias e possibilitando visualizar como seria aquele
trabalho em maior escala, na rua.
Acredito que a pintura na tela consegue se aproximar mais de uma pintura na rua, do
que o desenho em um caderno pode conseguir. Um dos fatores que contribuem para isso é a dimensão que uma tela pode ter, sendo inúmeras vezes maior do que um caderno, e proporcionar
uma experiência onde envolve gesto corporal, quando se trata de uma tela grande, bem como
pode ser um material mais “rígido”, suportando situações que talvez a página de um caderno
nao venha a suportar, como por exemplo o uso de tintas aguadas, que em excesso pode danificar
o caderno.
Junto a essa ideia de experimentação através da pintura em tela, a execução dela vem
com a finalidade de ser mostrada ao público através de exposições em galerias e museus e,
também, através da visita ao ateliê. Além de serem mostradas, as telas que produzo tem outra
finalidade que é a de serem comercializadas, cambiadas e até mesmo doadas, fazendo com que
o trabalho esteja presente em uma simples sala da casa de um amigo, ou até mesmo fazer parte
do acervo de grandes colecionadores.
A tela, embora produzida no intimo do ateliê, carrega a necessidade de ser mostrada
para outras pessoas para que ela “exista”, de acordo com o pensamento do grande mestre Pablo
Picasso que diz que: “Um quadro só vive para quem o olha”, ou seja, se uma tela for pintada e
nunca mostrada a ninguém, ela só existe para quem a pintou.
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3.3.3. Rua

													
													
													
													
													
Os trabalhos feitos na rua partem de um estudo prévio dentro do ateliê, conforme relatado anteriormente. Pensando no local a ser pintado, reflito sobre uma possível estrutura e as
cores a serem usadas e penso também nos materiais que vou usar para tal trabalho, spray ou
pincel (em alguns casos acabo utilizando os dois). Esses trabalhos na rua carregam algumas
questões que os diferem totalmente dos trabalhos feitos em cadernos e telas, conforme discutido
no capítulo 1 “Graffiti”, pois o fato de estar fazendo um trabalho na rua gera diversas reações
que não acontecem de fato dentro do ateliê.
Estar pintando na rua torna o trabalho público, todos que passarem pelo local podem
vê-lo sem convite algum, ele está ali, para todos, gostem ou não. Procuro sempre ao executar as
pinturas pelas ruas, primeiro satisfazer a minha vontade de estar intervindo no espaço público,
de forma legal ou ilegal. É muito prazeroso após terminar um trabalho na rua, passar no outro
dia e revê-lo e ter a satisfação em saber que foi eu quem o fez. Tento me por no lugar da maioria
das pessoas que se deparam com o trabalho e não fazem a menor ideia de quem o fez, ele simplesmente “surgiu”, de um dia para o outro, como em um passe de mágica. Uma das principais
motivações para estar pintando na rua é poder me fazer presente em forma de arte, através da
minha marca, do meu trabalho.
O primeiro mural que produzi com os novos signos que criei foi em um espaço interno
e não na rua (Pensamentos, trabalho que apresentarei logo em seguida), foi minha primeira
exposição individual chamada CaligrafiAsnoumPelotense – Meus Riscos, que aconteceu no espaço artistico Laneira, de 24/04 à 09/05 de 2014. Na mostra pude apresentar esse novo trabalho
através de duas pinturas murais, uma com 4x7m intitulada Pensamentos e outra com 3,5x4m.
Além dessas pinturas murais, a exposição contava com cerca de 15 telas de dimensões variadas,
fotografias, vídeos do processo de criação na rua, instalação e um carro.
Esses dois murais feitos na exposição foram uma espécie de “ensaio”, onde pude prever a força
que o trabalho poderia obter ao ser feito posteriormente pelas ruas.

Figura 115

Figura 116

Figura 117

Figura 118

Figura 119

180

181

Pensamentos

							
							
							
							
Começou com a parede recebendo um fundo preto,
em seguida foram anexadas duas telas que receberam esse mesmo fundo preto, logo após foram feitas
as marcações demarcando a altura das letras com
o auxilio de um cordão fazendo linhas semelhantes
às folhas de um caderno (figura 120). Depois de definidas as
alturas, comecei a escrever em
azul o nome da exposição e a
partir dai o lugar começou a me
influenciar, os pensamentos em
relação à exposição, ao novo
trabalho, as expectativas, letras
de músicas, frases e pensamentos de artistas, tudo passou a
fazer parte do trabalho, tudo
sendo grafado sobre a parede e
as telas como se tudo fosse uma
única coisa, como se fosse uma
gigantesca folha de papel.
Após cobrir todo fundo
preto com dezenas de palavras (Figura 122), parti
para o próximo passo. Com um tom mais claro de
azul fui jogando uma luz sobre as letras, com a ideia
de fazê-las reluzirem (figura 123), e para dar um
toque final trabalhei pequenos traços na cor laranja
- e lá estava pronto meu primeiro mural feito com
os meus signos visuais. Alguns passos para trás e a
sensação de ter alcançado meu objetivo, construir
uma enorme textura, composta por palavras, ali estavam registradas emoções, sentimentos, expectativas e pensamentos, trabalho que viria a se chamar
examente “Pensamentos”
Com essa pintura mural de 4x7m. dei início a utilização dos signos visuais que desenvolvi,
inserindo diversas frases sobre a parede ignorando
o pilar e as telas encontrados no meio do percurso,
fazendo com que o trabalho fosse incorporado à arquitetura, transformando parede, pilar e as telas em
uma única coisa.
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4. Considerações Finais
Após leituras, conversas e reflexões acerca da minha
produção, procurei entender qual era o principal fio condutor do meu trabalho. Conforme fui desenvolvendo a pesquisa
acerca de questões que achei pertinente, pude compreender
que a escrita enquanto visualidade é o fator mais importante
no meu trabalho, embora existam momentos em que a escrita
como sentido verbal se faça importante, tenho sempre a preocupação com o resultado visual, estabelecendo uma configuração harmonica para a escrita.
Desde sempre, minha prática, mesmo que dentro de
referências culturais visuais bem definidas, caligrafia humanista e repetição de forma e cor, já criava signos visuais, a
diferença estava na cultura visual. A escrita sempre foi o elemento fundante e principal no desenvolvimento dos meus trabalhos.
No primeiro momento, embora eu não dessse importância para o seu significado, mas sim pela sua visualidade,
a construção de signos visuais era mais resultado da manipulação dos traços gráficos, do desenho, planos, cores, eram
imagens e ilustrações, construindo novos signos visuais, dando expressão forma e configuração visual (explora proporção,
composição, cor, linha, plano, textura). Para tanto, os conhecimentos, as reflexões e os relatos usados neste capítulo serviram para afirmar o conhecimento empírico sobre a história
do graffiti, questões de autoria e inclusão social, e trouxeram
a compreensão da força que o graffiti tem como expressão
artística. O meu interesse por pesquisar essas informações,
além da minha prática se refletem no trabalho que desenvolvo
atualmente.
No segundo momento, onde começo a fazer Calligraffiti, a palavra continua sempre presente. Porém dessa vez
além da visualidade, a palavra como sentido se faz importante no meu trabalho, me preocupo com o que estou escrevendo, quero que as pessoas leiam e entendam a mensagem que
foi passada na prática de escrita, uma cultura visual da forma
da boa e bela escrita caligráfica, do gesto funcionando junto
a ferramenta, unidos pela precisão, domínio do artífice que
desenha… etc. Os levantamentos feitos neste capítulo impulsionaram a perceber as falhas dos traços, de cada letra que
eu desenhava se tratavam de registros, da presença do corpo
no momento de sua feitura, falhas que no início as enxergava
como um “problema”, mas através de reflexão teórica tive a
compreensão de que a escrita caligráfica era muito mais do
que simples traço. Compreendida essa questão, a importância
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da fidelidade ao reproduzir cada traço no momento de ampliar
a escrita feita em uma folha de papel para uma pintura em um
muro se tornou minuciosa, embora o resultado estético não
seja o mesmo por se tratar de materiais e suportes diferentes,
nesse caso papel/nanquim, muro/tinta spray.
Posteriormente, em outro nível do signo (embora ainda simbólico), sob o controle do código verbal e sua sintaxe
signica A = a = A = a, os resultados se dão na desconstrução
do signo verbal e lhe conferem outra visualidade, outra configuração, reafirmando os atributos do desenho, sem nunca
ter saído dele, mas distanciando-se do alfabeto. Para tanto,
os teóricos e conceitos usados neste capítulo impulsionaram
a enxergar esses novos signos como o trabalho mais pessoal
e potente que já realizei, foi um momento em que consegui
me desprender do signo albabético. Compreendi que a visualidade me interessa mais do que o significado, embora cada
trabalho seja composto por alguma palavra ou frase e seja
carregado de sentidos, o que me interessa é o resultado visual
alcançado com a disposição e organização dos signos ao escrever o que quer que seja. E a partir dos signos surgem novas
possibilidades de construir composições e visualidades diferentes das que seriam possiveis alcançar com os signos alfabéticos. Nesse momento, entendo que o meu trabalho chegou
a níveis mais que satisfatórios no que tange a autoria e originalidade.Autoria por me lançar a pensar para além da cultura
visual estabelecida e originalidade devido ao código criado e
ao tratamento dado ao código que gera narrativa própria.
A palavra, inicialmente, não tinha importancia como
significado, mas em seguida passou a ter importância e, já em
um terceiro momento, ela perdeu a importância mais uma vez
no instante em que criei os meus signos visuais.
Ao concluir este trabalho, onde realizei um mapeamento da minha produção artistica desde 2002, mostrando a
minha trajetória como artista/graffiteiro, passei por momentos
em que explorei diferentes escritas produzindo visualidade/
sentido/visualidade. É resultado de um busca intensa e verdadeira com o objetivo de evoluir o trabalho e a poética a
cada dia, construindo diálogo e inquietações de forma natural,
como parte do processo criativo. Considero esse trabalho de
Mestrado como o fim de uma etapa onde me dispus a pensar
sobre questionamentos a respeito da minha poética e que ao
buscar respostas foram surgindo novas questões as quais intentarei respondê-las em um outro momento.
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