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[...] Até meu jeito é o dela 

Amor cego, escutando com o coração a luz do 

peito dela  

Descreve o efeito dela: breve, intenso, imenso  

Ao ponto de agradecer até os defeito dela  

Esses dias achei na minha caligrafia tua letra  

E as lágrima molha a caneta  

Desafia, vai dar mó treta  

Quando disser que vi Deus  

Ele era uma mulher preta [...]  

(EMICIDA, 2016) 

  



RESUMO  
 

O presente trabalho trata-se do memorial do processo criativo da série Santos 

de casa: tributos poéticos-visuais à minha mãe. Neste memorial investigo as 

possíveis influências subjetivas que têm influenciado os meus processos criativos e 

que culminaram na criação das quatro obras apresentadas neste trabalho. Essas 

obras trazem em suas composições, representações poético-visuais inspiradas nas 

minhas memórias com relação a minha mãe e nossa casa.  A partir das memórias 

afetivas criei representações sacras inspiradas em aspectos biográficos da minha 

mãe, influenciado pelas imagens de divindades que a minha mãe cultiva em nossa 

casa desde a minha infância.  

 
Palavras-chave: processos criativos, poética autobiográfica, arquétipos, 

sagrado 



ABSTRACT 

 
The present work is about the memorial of the creative process of the Santos 

de casa: Tributos poético-visuais à minha mãe. In this memorial I investigate the 

possible subjective influences that have influenced my creative processes and 

culminated in the creation of the four artworks presented in this work. These artworks 

present in their compositions, poetic-visual representations inspired in my memories 

with respect to my mother and our home.  From the affective memories I created 

sacred representations inspired by the biographical aspects of my mother, influenced 

by the images of deities that my mother cultivates in our house since childhood. 

 
Keywords: Creative processes, autobiographical poetic, Archetypes, sacred 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se do memorial do processo criativo da série Santos 

de casa, desenvolvido durante o curso de Artes Visuais. Os processos criativos de 

artistas são constituídos de diversas influências, assim como suas identidades.  

Esses artistas muitas vezes trabalham de forma intuitiva e somente após o 

conhecimento de referenciais teóricos, encontram pistas das possíveis influências 

para suas identidades e de seu trabalho.  Ao voltar para casa, encontrei na minha 

mãe e nas imagens sagradas que ela cultua, a minha identidade e a identidade para 

o presente trabalho. Na série ‘Santos de casa: Tributos poéticos-visuais à minha 

mãe’, ela se torna uma nova entidade, assim como as entidades que ela cultua. 

Essa espécie de hagiografia1 se inter-relaciona com o sincretismo religioso 

brasileiro, a sociedade onde vivo, heranças culturais e psicológicas, e memórias 

pessoais. A série traz uma analogia das representações de santos e orixás, seres 

sagrados comuns na cultura brasileira, deuses egípcios, e de outras culturas, 

elementos da natureza etc. A partir dessas influências, crio um sincretismo, onde a 

negra mãe, surge como uma divindade em quatro diferentes obras tratadas no 

presente memorial, mas com raízes em trabalhos anteriores.  

O processo de criação tem sido anterior aos estudos teóricos, ele me 

acompanha antes mesmo da minha entrada na universidade. Os influxos que se 

organizam pictoricamente nas obras vêm de casa, da convivência com minha mãe, 

do cotidiano de orações, imagens de divindades nas paredes de casa, do Preto 

Velho que eu achava ser meu avô, da moça bonita de nome Iemanjá na parede da 

sala, das Virgens Marias, das estatuetas dos santos, dos passes do centro espírita, 

dos panfletos dos evangélicos, das revistas das Testemunhas de Jeová com suas 

ilustrações riquíssimas. Essas foram sem dúvida influência na minha iniciação 

artística e na minha admiração por imagens com temas religiosos. 

Às vésperas de iniciar esse trabalho e sem ideia do que fazer, viajei para casa 

e lá tive o reencontro com todas essas imagens que tanto influenciaram a minha 

paixão pelas artes visuais, e mais ainda, em casa eu me reencontrei com a pessoa 

                                                
1 Hagiografia: sf Biografia ou escrito sobre os santos. Fonte: Minidicionário da Língua 

Portuguesa. Ruth Rocha. 2005. 
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que mais me incentivou nesse percurso artístico e na vida acadêmica, minha mãe. 

Percebi que em casa tinha o que precisava para esse trabalho, então resolvi fazer 

esse trabalho sobre ela e principalmente, para ela. Com essa pesquisa, percebi o 

quanto ela me influenciou em muitas coisas nessa vida, quanto mais eu me 

debruçava nos estudos teóricos, mais eu ia percebendo o quanto dela há em mim e 

na minha arte. 

Sempre fui apaixonado pelas artes visuais, antes mesmo de ter noção do 

significado dos termos. Quando ingressei no curso de Artes Visuais da Universidade 

Federal da Bahia essa paixão só aumentou, pois aqui passei a conhecer mais sobre 

arte, técnicas e artistas. Já tinha em mente quais disciplinas seriam mais 

interessantes e o quanto elas me ajudariam a evoluir minha arte. Essas disciplinas 

foram as que envolviam o estudo das artes tradicionais, ou seja, as disciplinas de 

processos artísticos e as disciplinas de história da arte. Nos dois primeiros 

semestres, junto com meus colegas de turma, tive a oportunidade de construir e 

participar de exposições na universidade com meus trabalhos. Essas exposições 

foram promovidas nas disciplinas de Sociologia Geral e na disciplina de Sociologia 

da arte, o que promoveu maior aproximação e troca de experiência entre estudantes 

de arte e a comunidade acadêmica.  

Estar entre teóricos, artistas de dentro e fora da academia e sobretudo, estar 

vivenciando Cachoeira e São Félix, ter a oportunidades de conhecer outros lugares, 

outras culturas, exposições, palestras, encontros, foram, sem dúvida, experiências 

que moldaram minha identidade e minha arte. 

Este memorial foi desenvolvido após a criação das obras, as quais foram 

orientadas por processos intuitivos. Já havia a intenção de serem objetos para a 

produção do presente Trabalho de Conclusão de Curso, mas sem influências 

teóricas conscientes. Portanto esse memorial teve como objetivo geral analisar as 

possíveis influências que deram origem às obras, assim como correlacionar as 

possíveis influências sociais no processo criativo e investigar as prováveis 

influências psicológicas no processo criativo. 

Esse memorial se apoiou em referenciais teóricos da Antropologia, História da 

Arte, Psicologia, Psicologia Analítica, Teologia e autores como: Verger, Gombrich e 

Janson, Marina Marconi e Lúiza Tomita, respectivamente. 
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O memorial aqui apresentado foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo 

aborda aspectos antropológicos dialogando com a História da Arte, onde falo sobre 

a relação do homem com a arte e a magia na representação do sagrado desde o 

homem das cavernas até os dias atuais. 

No segundo capítulo, foram analisadas possíveis heranças psicológicas que 

influenciaram a humanidade na criação, manutenção e difusão de mitos, como base 

na ideia de herança arquetípica proposta por Carl Gustave Jung que explica a 

influência do inconsciente coletivo nas representações das divindades. 

O terceiro capítulo foi dedicado aos processos criativos que culminaram na 

produção das obras da série Santas de Casa: Tributos poéticos-visuais à minha 

mãe. 
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1 CONHECIMENTOS 
 

1.1 ARTE, MAGIA E SOCIEDADE 

 

 

 

Em sua trajetória até aqui, o ser humano aprendeu a ser, entre outros com os 

outros e para os outros e assim fez da sociedade seu alicerce e seus pilares. 

Figura 1: Figura 1: Estatueta Fang, autor 
desconhecido, 50 cm, século XIX. 

Fonte: 
https://www.christies.com/features/A-
Fang-statue-that-once-belonged-to-
Paul-Guillaume-9058-1.aspx 



15 
 

Aprendeu que não poderia viver isolado, pois a solidão não é caminho que se faz 

sem se perder. A vida se fez de encontros, de relações consigo, com os outros e 

com a natureza. E na natureza das comunicações vieram os gestos, as vozes, as 

falas, as cores, os sons, as receitas, os feitos, fatos e feitiços, os conhecimentos, 

ensinamentos; os deuses, sol, lua, as vênus, o eu e o outro. Em relação a toda essa 

interação, Izildinha Batista Nogueira (1998) disse que: 

 
A pessoa, portanto, é, em primeiro lugar, uma entidade biográfica, 
uma categoria social, que só se define na relação com outras 
pessoas; em segundo lugar, a pessoa é um ser social: é no contexto 
social que a “máscara social do personagem” é também um indivíduo; 
e em terceiro na relação entre o indivíduo e a sociedade está 
diretamente ligada à natureza. (NOGUEIRA, 1998, p.24) 

 

As artes são, portanto, expressões da experiência do homem em suas relações 

sociais, materiais e com o inconsciente, como as obras baseadas em sonhos. As 

artes são em muitos casos, modos não verbais de comunicação entre os humanos, 

também entre os humanos e o sagrado, a natureza e os mitos. Marconi e Pressotto 

(2007) comentam que: 

 
Ao contrário dos animais, que são incapazes de simbolizar, os 
homens conferem significado e sentido às palavras e aos fenômenos 
do cotidiano. São sempre culturalmente determinados e fazem parte 
do mundo das ideias, as quais levam o homem a simbolizar, ou seja, 
a adotar valores e sistemas de símbolos, usados para a aquisição e 
transmissão de conhecimentos. Entre esses sistemas, os símbolos 
linguísticos são os mais importantes, vindo a seguir as artes. 
(MARCONI e PRESSOTTO, 2007, p. 196) 

 

O ser humano ao se expressar através de linguagens visuais, registrou, o que 

em muitos casos, são as únicas evidências do modo de vida de alguns povos. Os 

povos do Paleolítico produziam ferramentas, pinturas e estátuas, vestígios de sua 

cultura que hoje em dia nos dão importantes informações sobre esses indivíduos. 

Especialistas nas mais diferentes áreas do conhecimento, vêm trabalhando e 

gerando hipóteses sobre seus costumes, organização e crenças. Entre essas está a 

fé no poder das imagens. As pinturas de animais nas cavernas, segundo Gombrich 

pode sinalizar a ideia dos povos que as produziram de que ao representarem esses 

animais, teriam o poder de subjugá-los. E. H. Gombrich, afirma que: 
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Entre esses primitivos não há diferença entre edificar e fazer 
imagens, no que se refere à utilidade. Suas cabanas existem para 
protegê-los da chuva, do sol e do vento, e para os espíritos que 
geram tais eventos; as imagens são feitas para protegê-los contra 
outros poderes que, para eles, são tão reais quanto as forças da 
natureza. Pinturas e estátuas, em outras palavras, são usadas para 
realizar trabalhos de magia. (GOMBRICH, 2012, p.39) 

 

As ferramentas, a manipulação dos materiais, o que eles representavam, o 

estilo, capacidade técnica e os lugares onde as estátuas e pinturas eram 

encontradas, são fatores para a diferenciação dos povos na teoria da evolução 

humana.  

A arte reflete o seu tempo, é ressignificada com o tempo, com o lugar em que 

se encontra, onde foi produzida, por quem foi produzida e quem a observa e quem 

as obtém. Uma estatueta Fang (fig. 1) ou uma urna funerária egípcia, por exemplo, 

que foi produzida para exercer uma função ritual, ao ser apresentada numa galeria 

ou museu, pode receber o status obra de arte, ainda que o seu autor seja 

desconhecido. O que em um momento é ritual, em outro pode se tornar arte, e vice-

versa.  

No antigo Egito, era comum que as tumbas de alguns faraós e nobres fossem 

preparadas para receber os corpos, os sarcófagos e os objetos dos falecidos que 

viajariam com eles para o paraíso. Essas tumbas e sarcófagos eram decoradas com 

pinturas, esculturas e inscrições contendo as histórias das pessoas que seriam 

enterradas. Os trabalhos dos artistas no registro dos acontecimentos e na realização 

desses rituais, nos ajudou a entender melhor os mecanismos e costumes daquelas 

sociedades e entender a relação dos indivíduos com a arte e o sagrado. 

 O humano e o sagrado desde quando se tem registro, tiveram uma relação 

bem próxima e a ideia do que é sagrado acaba sendo bastante diversa, pois o 

tempo muda e essas concepções vão mudando com o tempo e as culturas. Surgem 

novas necessidades e nascem novas divindades. 

Nos dias atuais artistas famosos são como divindades para muitos de seus fãs 

e existem até templos em sua adoração, como é o caso de alguns fãs do ator Keanu 

Reeves, eles fundaram a religião ‘keanuismo’2, e  como publicado no site do 

                                                
2 Fonte: Revista Roling Stone (2019) 
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Estadão3  ‘Fãs da cantora americana Beyoncé criam religião para aclamar 'Divina 

Diva'; Beyísmo hoje tem 203 seguidoras e tem um livro sagrado próprio, a Beyblia’.  

O que em algum momento foi cultuado e adorado como sagrado, em outro, 

pode apenas ser ressignificado como arte. Artistas são adorados como divindades. 

A arte reflete seu tempo, as pessoas ressignificam o tempo, as coisas, as outras 

pessoas e o sagrado. Deuses são criados ou esquecidos pelos homens.  

A arte e magia caminharam juntas na história humana e continuam até os dias 

atuais como abordado anteriormente. A ideia das sociedades antigas acerca da 

influência das imagens sobreviveu ao tempo. Para os povos das cavernas, a 

produção das representações visuais foi de fundamental importância, pois para eles 

as imagens estavam diretamente ligadas à sua sobrevivência. De acordo com 

Janson (2001): 

 
A base emocional dessa crendice ainda não desapareceu totalmente: 
trazemos na carteira fotografias de pessoas que nos são queridas, 
para lhes sentirmos a presença... e há quem rasgue a foto de alguém 
que passou a odiar (JANSON, 2001, p. 41). 

 

H. W. Janson relaciona as crenças dos indivíduos do Paleolítico com os 

indivíduos da contemporaneidade. Podemos ter vários exemplos das crenças na 

magia das imagens em manifestações religiosas na região do Recôncavo da Bahia, 

por exemplo. Arte e magia/crenças têm forte influência na cultura brasileira. 

  

                                                
3 Estadão (2014) 
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1.2 CULTURA E SUBJETIVIDADE 

 

 

 

 

 

Em meus diálogos com o mundo, absorvo o mundo e sendo artista respondo 

oferecendo outros mundos, a partir de criações de visualidades, imagens mentais 

que se materializam em imagens pictóricas numa trama tecida a partir de 

experiências e relatos que formam significantes, como os nomes numa lista e que 

vão sendo construídos um após o outro, essas criações constituem uma grande 

colcha de retalhos ao longo da vida. Diferentes ideias costuradas por um só fio que 

traz em suas fibras as experiências mundanas e imagens ancestrais. Isso constitui 

parte do que sou, lembranças e experiências me moldam como sujeito, moldam a 

minha subjetividade e minha arte, pois é reflexo dessas relações com os lugares 

onde vou, o que leio, e das minhas relações com outras culturas e indivíduos. 

Os indivíduos se agrupam em sociedades, normatizam seus comportamentos, 

fazem suas leis e regras que constituem padrões para possibilitar a boa convivência 

Figura 3: Água doce, Marcos da Matta, acrílica sobre tela, 40 x50 cm, 2016. 

Fonte: Acervo particular. 
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e o desenvolvimento dessas sociedades. A vida em sociedade exige que os 

indivíduos se ajustem às normas sociais, muitas vezes compulsoriamente. 

(MARCONI; PRESSOTTO, 2007). 

 A escravização e tráfico de milhões de africanos é um exemplo dessa 

adaptação compulsória. Pessoas de diferentes povos, línguas e culturas foram 

separadas de suas terras e obrigadas a viver num lugar muito diferente do qual 

costumavam viver, foram separadas de suas famílias e obrigadas a coexistir com 

outras pessoas, muitas vezes etnias rivais, sendo forçados a dividir os mesmos 

espaços, aprender um idioma que lhe era estranho, professar a religião e adorar o 

Deus dos seus escravizadores, que lhes tratavam não como homens e mulheres, 

mas como animais, seres objetificados e sem alma. Durante esse triste fato histórico, 

os escravizados tiveram de se adaptar à cultura que lhes foi imposta. 

Contudo, as culturas não são fixas, e imutáveis, pelo contrário, elas são 

frequentemente tensionadas pelos indivíduos a partir do surgimento de novas 

necessidades, territoriais, biológicas, econômicas e sociais através de interação com 

indivíduos de outras culturas. A coexistência entre as diferentes culturas gerou 

influência mútua entre brancos, negros e índios no Brasil, desestabilizando as 

antigas identidades, criando e estabilizando outras. Essa concepção “interativa” é 

uma das concepções sociológicas citadas por Stuart Hall (2006), que diz que: 

 
A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre 
o “interior” e o “exterior” - entre o mundo pessoal e o mundo público. 
O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades 
culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e 
valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no 
mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar a 
metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os 
sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando 
ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis. (HALL, 2006, p. 
12) 

 

Portanto, os indivíduos adaptam suas necessidades à cultura da sociedade, 

sendo a família, amigos, educação, religião e trabalho, meios pelos quais os 

indivíduos são moldados e adaptados à cultura. Essas adaptações não impedem ou 

engessam o livre pensamento, mas sim, o influenciam (Marconi; Pressotto, 2007). 
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O trabalho intitulado Irmãs da Boa Morte (fig. 3), e Água doce (fig. 2), foram 

frutos das relações que construí com o lugar onde eu vivi nos últimos cinco anos 

desde que comecei a estudar na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

morando e estudando em São Félix e Cachoeira. Vivi no mais poderoso sentido que 

meu coração pode atribuir a esse verbo, pois foram os anos mais intensos da minha 

vida até o momento. Foram anos de muito aprendizado com momentos bons e ruins, 

em níveis que nunca experimentei antes. Experiência e aprendizado, me trouxeram 

conhecimento e isso é o que esse desenho representa para mim. Essas mulheres 

negras carregam consigo entre tantas outras qualidades a força, fé e resistência 

comum entre as mulheres negras que ajudaram a construir esse país. Esses foram 

dois dos trabalhos feitos durante meu percurso de descobertas que me levaram até 

o processo de constituição das obras da série. Eles têm relação com a religiosidade 

do recôncavo e sua riqueza cultural. 

A cultura é desenvolvida através das relações entre os seres humanos e 

transmitida de forma externa a partir dessas relações. São costumes, 

Figura 5: Irmãs da Boa Morte, Marcos da Matta; Nanquin sobre papel, 21 x 29,7cm, 
2017. 

Fonte: Acervo do artista 
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comportamentos, normas etc. Porém acredita-se que nem tudo que experienciamos 

ou o modo como nos comportamos deriva dos contatos com outras pessoas. O 

inconsciente coletivo, proposto por Carl Gustave Jung (1875-1961), é uma dessas 

partes do sujeito que não se constitui a partir das relações sociais, o que o diferencia 

do inconsciente pessoal. Segundo Jung (2000): 

 
Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de 
conteúdos que já foram conscientes e no entanto desapareceram da 
consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos 
do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, 
não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência 
apenas à hereditariedade. (JUNG, 2000, p. 53). 

 

Em outras palavras, não nascemos como um papel em branco, onde as 

informações são escritas a partir das experiências e relações sociais, mas já 

trazemos conosco informações – o que em muitas religiões chamam de espírito, 

alma, etc. - que de certo modo direcionam nossos comportamentos e ações juntos 

com nossas experiências sociais e culturais. Essas informações ou imagens 

primordiais são chamados por Jung de arquétipos. David E. Zimerman (2001) 

explica que: 

 
Com esse termo, JUNG afirmava que todo indivíduo carrega uma 
herança de valores, aspirações e metas, que representavam um 
atavismo de nossos ancestrais, que estão aparentemente ocultos, 
mas que de alguma forma, se manifestam no plano da 
espiritualidade. (ZIMERMAN, 2001, p.38) 

 

Existem variados tipos de arquétipos e cada um deles com características 

particulares a esses arquétipos e, assim como os instintos, esses arquétipos são 

ativados de acordo com as situações da experiência humana a que correspondam 

(Jung 2000), por exemplo: a maternidade e o arquétipo materno. 

A influência de um arquétipo sobre o indivíduo ocorre de forma inconsciente, alheio 

ao domínio da razão, embora em muitos casos o sujeito tenha o conhecimento dos 

arquétipos e de sua influência sobre si. Os sonhos são exemplos das manifestações 

do inconsciente, por isso, não são controlados pela nossa parte racional, o 

consciente.  
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Tais arquétipos são formas sem conteúdo próprio que servem para 
organizar ou canalizar o material psicológico. Eles se parecem um 
pouco com leitos de rio secos, cuja forma determina as 
características do rio desde que a água começa a fluir por eles. 
(FADIMAN; FRAGER, 2002, p. 50) 

 

Os arquétipos, ainda que de forma inconsciente, se fazem presente em muitos 

dos meus trabalhos, sua forma mais comum, é o arquétipo da Grande-Deusa (que 

será abordado no capítulo seguinte). Um exemplo dessas manifestações no meu 

trabalho pode ser encontrado na obra Água doce (fig. 2) onde pintei uma 

representação da Orixá Oxum com algumas de suas principais características 

arquetípicas que podem ser analisadas no trabalho do antropólogo Pierre Fatumbi 

Verger afirma que: 

 

O arquétipo de Oxum é o das mulheres graciosas e elegantes, com 
paixão pelas jóias, perfumes e vestimentas caras. Das mulheres que 
são símbolos do charme e da beleza. Voluptuosas e sensuais, porém 
mais reservadas que Oiá. Elas evitam chocar a opinião pública, à 
qual dão grande importância. Sob sua aparência graciosa e sedutora 
esconde uma vontade muito forte e um grande desejo de ascensão 
social. (VERGER, 2002, p.176) 

 

No processo criativo desse quadro contei com a generosa contribuição como 

modelo para pintura da minha companheira Larissa Neres a qual fui percebendo, 

após a conclusão da pintura, carregar características arquetípicas comuns aos filhos 

de Oxum. Talvez sejam só coincidências, mas me surpreende muito saber que uma 

obra de 2016 tem tanto a ver com os assuntos abordados nesse memorial. Eu vejo 

que a colcha de retalhos está crescendo, conectando as peças soltas. Vida e 

processos artísticos estão costurados. 
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2 É NECESSÁRIO VOLTAR AO COMEÇO 
 

Sociedade fé e natureza. Potência criativa. Vivência criadora. Não são palavras 

chave, o caminho está aberto. O caminho de voltas. 

 

[...] é necessário voltar ao começo 
Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo 
Não sabe pra onde ir? Tem que voltar pro começo 
Pra não perder o rumo, não pode esquecer do começo [...] (EMICIDA, 2014)4 
 

Como esse trecho da música do Emicida (2014) eu começo a minha 

caminhada de volta ao meu núcleo, ao útero de onde nasceu minha arte. Aqui é por 

onde eu já passei, mas não estive e agora volto para recuperar o que eu nunca 

deixei. É como sair para dentro. Memórias, as que vivi, mas principalmente as que 

eu não vivi. Vi, as vezes com os olhos, as vezes com a alma. 

 

2.1 EM CASA 

 

Quando criança, era apaixonado por desenhos animados (talvez ainda seja), 

passava horas na frente da TV, quase nem piscava os olhos. Me emocionava, 

vibrava com as histórias e os heróis, até sonhava com eles, e acredito que essa 

paixão foi o que me fez gostar de desenhar, queria que meus desenhos fossem 

iguaizinhos aos originais e com o passar do tempo fui melhorando tecnicamente. 

Depois comecei a relacionar esses heróis que eu reproduzia com a minha realidade, 

queria que eles resolvessem os problemas no meu mundo, assim como resolviam no 

mundo deles, mas parece que os problemas do meu mundo eram impossíveis para 

eles solucionarem. Enquanto eu tinha fé nos meus heróis, minha mãe tinha fé nos 

santos dela, e eram muitos, tinham os santos católicos, Iemanjá do candomblé, 

Preto Velho da Umbanda, além de ter sido frequentadora de um centro espírita e 

fazer consultas para as pessoas com o baralho cigano. Certamente influência da 

                                                
4 Intro (É Necessário Voltar Ao Começo). Faixa integrante do EP ‘Pra Quem Já Mordeu 
Cachorro Por Comida Até Que Eu Cheguei Longe’. Lançado no ano de 2009.  
Fonte:http://emicida.com/discografia/pra-quem-ja-mordeu-um-cachorro-por-comida-ate-que-eu-
cheguei-longe-2009/ 
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diversidade cultural e religiosa no Brasil e pelos processos do sincretismo religioso 

ao qual nossos ancestrais tiveram que passar no Brasil. 

No Brasil, por conta de influência de culturas diversas entre os africanos que 

vieram como escravos, provenientes de diferentes etnias, idiomas e culturas, os 

rituais e cultos do Candomblé e as representações dos Orixás passaram por 

mudanças. Os adeptos da religião sofreram com violentas ações afim de impedir o 

culto às suas divindades e fazer com que eles fossem convertidos ao catolicismo, 

adorando um único Deus e aos santos católicos, o que levou os negros ao processo 

de sincretismo religioso, adotando novos símbolos numa forma de enganar os seus 

senhores e continuar cultuando sua divindades. 

No processo de sincretismo, cada Orixá foi relacionado a um santo ou santa a 

partir de uma característica em comum. Pierre Fatumbi Verger (2002) comenta 

algumas dessas associações: 

 
A aproximação entre Obaluaê e São Lázaro é mais evidente, pois o 
primeiro é o deus da varíola e o corpo do segundo é representado 
coberto de feridas e abscessos. 
Iemanjá, mãe de numerosos outros orixás, foi sincretizada com 
Nossa Senhora da Conceição, e Nanã Buruku, a mais idosa das 
divindades das águas, foi comparada a Sant’Ana, mãe da Virgem 
Maria. 
Oiá-Iansã, primeira mulher de Xangô, ligada às tempestades e aos 
relâmpagos, foi identificada com Santa Bárbara. Segundo a lenda, o 
pai dessa santa sacrificou-a devido à sua conversão ao cristianismo, 
sendo ele próprio, logo em seguida, atingido por um raio e reduzido a 
cinzas. (VERGER, 2002, p.26) 

 

Como observado anteriormente, os Orixás são sincretizados com os santos 

católicos através de semelhanças de atributos, sejam visuais, biográficos, relação 

com elementos da natureza etc. Orixás e santas católicas, para além de seus 

atributos visuais e biográficos, possuem grande variedade de arquétipos, 

denominações e cultos. Maria tem uma grande variedade de denominações por 

exemplo: Nossa Senhora da Conceição que se refere ao fato de ter dado a luz à 

Jesus Cristo; Nossa senhora Imaculada: se refere ao fato de ter gerado uma criança 

ainda sendo virgem, pura; as denominações também podem variar de acordo com o 

local onde se diz ter havido aparição dessa santa, como no caso de Nossa Senhora 

de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes. A diversidade de denominações e 

arquétipos também ocorre com os Orixás, como afirma Verger (2002):  
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Oxum, por exemplo, pode ser guerreira, coquete ou maternal, 
dependendo do nome que leva. Como veremos, diz-se que há doze 
Xangôs, sete Oguns, sete Iemanjás, dezesseis Oxalás (na África eles 
seriam cento e cinquenta e quatro), tendo cada um suas 
características particulares. Eles são, segundo os casos, jovens ou 
velhos, amáveis ou ranzinzas, pacíficos ou guerreiros, benevolentes 
ou não. 
No Brasil, além do mais, cada indivíduo possui dois Orixás. Um deles 
é mais aparente, aquele que pode provocar crises de possessão, o 
outro é mais discreto e é “assentado” fixado, acalmado. Apesar disso, 
ele influencia também o comportamento das pessoas. O caráter 
particular e diferenciado de cada indivíduo resulta da combinação e 
do equilíbrio que se estabelecem entre esses elementos da 
personalidade. (VERGER, 2002, p.34). 

 

Como tratado anteriormente, os arquétipos são ativados de acordo com a 

experiência à que o indivíduo está exposto. Assim ocorre com o arquétipo materno e 

suas diferentes características ou variações. Assim também são as pessoas, seus 

comportamentos variam de acordo com a situação. Nesse trabalho, eu faço uma 

associação entre arquétipos e a minha mãe. A mesma possui diferentes 

denominações, características comportamentais e aspectos visuais que podem 

variar de acordo com o ponto de vista de quem a observa, com as ocasiões, lugares 

e convenções sociais, essas conexões serão explicadas mais adiante. 

 

2.2 O PARADOXO DA CRIAÇÃO 

 

 

Minha mãe tem muita fé e superstição, colecionava amuletos e sabia de muitas 

simpatias. Eu tinha meus heróis, minha mãe, os dela. Mas enquanto meus heróis 

não podiam fazer nada por mim, além de me entreter, minha mãe é quem me 

salvava. Minha mãe sempre foi a grande heroína, talvez por intercessão divina, 

quem sabe? 

Entre essas lembranças, estão as tantas imagens de santos e entidades que 

minha mãe cultivava, e ainda cultiva em seu altar e pendurados nas paredes da 

nossa velha casa e dividiam os pequenos espaços da casa com suas plantas. Santo 

Antônio, São Cosme e São Damião, São Jorge, Preto Velho, Iemanjá. Entre esses 

santos, uma sempre me chamou muita atenção pela variedade de representações e 

nos mais diferentes suportes: Calendários, quadros, terços, estatuetas, santinhos, 
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muitas dessas imagens estão presentes na casa desde a minha infância. Me refiro a 

Maria a mãe de Jesus. 

Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da minha cidade, Conceição do 

Almeida, situada no Recôncavo da Baiano, a 180 km da capital, Salvador. Talvez 

por ser a padroeira da cidade, essa santa está presente em grande parte dos lares 

das famílias católicas do município. A tão adorada Maria se multiplica pelas casas 

com diferentes denominações: Virgem Maria Nossa Senhora do Rosário, Nossa 

Senhora de Fátima, a Imaculada Conceição, A mãe de Deus etc. Luíza Etsuko 

Tomita analisa essa adoração: 

 
Esta surpreendente devoção a Maria na mística católica mostra como 
ela é querida pelo povo; levanta, também, algumas questões, visto 
que se diz, popularmente, que ela é tão reverenciada como uma 
deusa. O próprio título “Rainha dos Céus” a equipara em importância, 
ao Cristo. Talvez daí, a força que ganha a idéia de Maria como 
arquétipo da Grande-Deusa, segundo as teorias da psicologia 
profunda. Também a análise dos sincretismos, principalmente o 
importante sincretismo entre Maria e Iemanjá, ajudam a reforçar estas 
teorias (TOMITA, 1996, p. 57). 

 

Mãe da criação ou mãe de criação. De afeto e proteção, mãe ou não. De 

sangue, de leite, as águas, a terra, celeste, fértil. Adorada, temida, cultuada. Figura 

materna celebrada por diversas culturas e religiões ao redor do mundo como um ser 

místico, poderosa, criadora. Elas são muitas, com muitos nomes: a Grande-Deusa, 

Maria, Iemanjá, Isis, Pachamama, Irmã Dulce, Ednaide (minha mãe). São algumas 

das representações do arquétipo materno. Jung (2000) explica que: 

 
Seus atributos são o "maternal": simplesmente a mágica autoridade 
do feminino; a sabedoria e a elevação espiritual além da razão; o 
bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as 
condições de crescimento, fertilidade e alimento; o lugar da 
transformação mágica, do renascimento; o instinto e o impulso 
favoráveis; o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos 
mortos, o devorador, sedutor e venenoso, o apavorante e fatal 
(JUNG, 2000, p.92). 

 

Nesse trabalho a representação do arquétipo maternal possui diversos 

atributos e nomes: Ednaide Conceição Oliveira, Dinade, Diná, Zenaide, Mamãe, Vó, 
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Tia etc. Assim como as famosas divindades, seus nomes são muitos e para cada um 

deles, qualidades, aspectos, características diferentes, milagres diferentes.  

Do seu ventre nasceram três. Foi mãe de tantos outros. O que são seus auto- 

sacrifícios multiplicando pão, café, amor, cuidado, a partir do que nunca teve, senão 

milagres? Transformou lágrimas, suor, sangue, fome, saúde, juventude, felicidade e 

fé, em uma casa, educação, caminhos seguros, curou doentes, lavou roupas, casas 

e almas; nunca pensando em si, mas nos seus e esses são muitos. Seu 

conhecimento sobre o tempo, as plantas, as orações, os rituais de cura e proteção, 

suas leituras do futuro, seu poder sobre o passado, sua influência sobre a paz e a 

guerra. O que são, senão sagrados? 

Nesse memorial, foi utilizado juntamente com as características provenientes 

das relações sociais, referências baseadas nos estudos de Carl Gustav Jung sobre 

os arquétipos, mais precisamente, sobre os arquétipos maternos e seus aspectos. 

Segundo o autor:  

 
Como todo arquétipo, o materno também possui uma variedade 
incalculável de aspectos. Menciono apenas algumas das formas mais 
características: a própria mãe e a avó; a madrasta e a sogra; uma 
mulher qualquer com a qual nos relacionamos, bem como a ama-de-
leite ou ama-seca, a antepassada e a mulher branca; no sentido da 
transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, 
a Virgem (enquanto mãe rejuvenescida, por exemplo Demeter e 
Core), Sofia (enquanto mãe que é também a amada, eventualmente 
também o tipo Cibele-Átis, ou enquanto filha-amada (mãe 
rejuvenescida); a meta da nostalgia da salvação (Paraíso, Reino de 
Deus, Jerusalém Celeste); em sentido mais amplo, a Igreja, a 
Universidade, a cidade ou país, o Céu, a Terra, a floresta, o mar e as 
águas quietas: a matéria, o mundo subterrâneo e a Lua; em sentido 
mais restrito, como o lugar do nascimento ou da concepção, a terra 
arada, o jardim, o rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço 
profundo, a pia batismal, a flor como recipiente (rosa e lótus); como 
círculo mágico (a mandala como padma) ou como cornucopia; em 
sentido mais restrito ainda, o útero, qualquer forma oca (por exemplo, 
a porca do parafuso); a yoni; o forno, o caldeirão; enquanto animal, a 
vaca, o coelho e qualquer animal útil em geral. Todos estes símbolos 
podem ter um sentido positivo, favorável, ou negativo e nefasto. Um 
aspecto ambivalente é a deusa do destino (as Parcas, Gréias, 
Nomas). Símbolos nefastos são bruxa, dragão (ou qualquer animal 
devorador e que se enrosca como um peixe grande ou uma 
serpente); o túmulo, o sarcófago, a profundidade da água, a morte, o 
pesadelo e o pavor infantil (tipo Empusa, Lilith, etc). (JUNG, 2000, 
p.92) 

 

Os aspectos relacionados ao arquétipo se fazem presentes na iconografia da 

série e também estão presentes nos meus trabalhos anteriores de forma 
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inconsciente, pois eu já trabalhava com esses símbolos antes mesmo de ter 

conhecimento da teoria jungiana, acredito que isso tenha explicação na influência 

materna sobre mim, não somente da minha mãe, mas de tudo o que represente 

esse arquétipo. 

  

Fonte: Acervo do Artista 

Figura 9: Marcos da Matta, Nossa senhora da 
Boa Morte, Neolite gravura, 21 x 29,7 cm, 2018 

Figura 7: Marcos da Matta, sem título, Neolite 
gravura, 10,5 x 14,8 cm, 2017 

Fonte: Acervo do Artista 
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3 PROCESSOS 
 

De onde eu venho, vidas duras formam pessoas duras. Os santos nascem de 

sacrifícios. 

 

3.1 O QUE ME INSTIGA 

 

Minha mãe é a figura central da casa, da família e principalmente, ela é a figura 

central desse trabalho. Foi o começo e tem sido o caminho para mim. Ela quem tem 

me ajudado a permanecer na universidade, pois é a motivação de eu querer levar 

um diploma para casa, para ser pendurado na parede dividindo espaço com suas 

dezenas de imagens de santos, plantas, e vários relógios de paredes. Sendo o 

primeiro da família a cursar o ensino superior. O que posso lhe oferecer como 

recompensa por tantos anos de luta, é um pouco de orgulho. 

Ela não pode completar os estudos, só cursou até a 4ª série do ensino 

fundamental. Ainda criança, teve que abandonar a escola para trabalhar e ajudar a 

família. Fazia serviços de doméstica. Infelizmente ela não é exceção no lugar de 

onde eu venho. Muitas pessoas não tiveram oportunidade nem mesmo de serem 

alfabetizadas. O trabalho infantil para muitas famílias, não era uma opção, mas uma 

obrigação, fonte do sustento das mesmas. Meus dois irmãos mais velhos também 

começaram a trabalhar cedo, só um deles completou o ensino médio. 

Minha mãe teve três filhos de pais diferentes. Trabalhou e criou os três sozinha 

numa época em que os pais não tinham obrigação legal de ajudar nas despesas, 

também pela falta de acesso à informação pelas camadas mais pobres da 

sociedade. Preta, pobre e mãe solteira em cidade conservadora e majoritariamente 

católica do interior da Bahia.  

Não há do que se orgulhar em todo esse esforço, em todas as cicatrizes em 

tudo o que teve que relevar, abdicar e enfrentar. São dificuldades que eu gostaria 

que não existissem, gostaria de não precisar falar delas, mas minha arte de alguma 

maneira fala. De alguma maneira volto ao começo. 
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Foi necessário voltar ao começo. Voltar para casa. Para não perder o rumo ou 

para achar outros rumos, sempre volto ao começo. Assim tem sido meus processos. 

Assim tem sido sempre que preciso me energizar, recuperar a fé na vida, em mim e 

nos outros. Mas voltar para casa não tem sido necessário por ser um ambiente 

pacífico, silencioso, tranquilo. Não. Lá é onde mais me inquieto, onde não existe 

zona de conforto. Lá é mistura de vários sentimentos, entre eles, amor e ódio. Eu 

sempre saio de lá com a certeza de que não quero mais morar lá. Morar me parece 

estagnar, visitar é fluxo sentimental e criativo. A cidade é um bom lugar, é bonita, 

com boa energia, calma, lugar de gente simples, onde quase nada acontece. A casa 

é o lugar onde a vida acontece. Se tem um lugar que me instiga a criatividade, é a 

casa da minha mãe.  

De casa e da minha relação com a minha mãe, eu trouxe bagagem poética 

para o meu processo criativo, que aliado às referências teóricas, me possibilitaram 

um melhor entendimento dos processos formadores da minha identidade como 

pessoa e artista. Essas influências já estavam inconscientemente impressas nos 

meus trabalhos anteriores e se expressam com mais potência nessa série pelo fato 

do percurso percorrido ser de descobertas e voltas para casa. Com novos olhares e 

novas inquietações sentimentais criativas, nascem novas obras.  

As pinturas da série são anteriores ao processo de escrita desse trabalho, elas 

vêm de um longo processo de descobertas, modos de fazer e aperfeiçoamento 

técnico, criações surgem a cada desafio que faço a mim mesmo tentando algo novo.  

As obras nascem a partir de cada novo material adquirido e cada nova técnica 

que aprendi com os mestres no ateliê, com os mestres da rua, com as relações com 

os meus colegas, amigos, com as cores e texturas do cotidiano, as cores da feira 

livre de São Félix, o pôr-do-sol visto da orla de Cachoeira, as estampas nas roupas 

das pessoas com quem cruzo na Ponte Dom Pedro II, os tons de pele negra no 

dourado do fim de tarde, numa mistura mágica que tantas vezes me marejam os 

olhos. Escrevo no presente, pois o encantamento criativo é contínuo. 

Costumo trabalhar de forma intuitiva, acredito nas minhas visões, imagens 

fragmentadas que aos poucos vão se juntando. Faço anotações, converso sobre 

elas, e o “acaso” vai me trazendo mais peças que se juntas nas superfícies 

pictóricas. Inspirações que nascem da imaginação ou talvez sejam das lembranças, 
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como diz Cecília Almeida Salles “Toda lembrança é, em parte, imaginária, mas não 

pode haver imaginação sem lembrança. A imaginação está vinculada à memória e 

está é o trampolim da imaginação”. (SALLES, 2006, p.71). Mas se essas imagens 

são lembranças, seriam somente da minha experiência terrena, imagens ancestrais 

ou as duas coisas?  

Esses processos de constituição de cada obra levam o tempo necessário para 

que imagens da imaginação e/ou lembrança se organizem, obra duram o tempo 

necessário para que sejam gastas as formas de não fazer, os equívocos, as 

pinceladas que lapidam, as cores fora do lugar, as músicas, as conversas, as 

frustrações, as tristezas, até o surgir do contentamento efêmero.  

 
Quando se fala em tempo da construção, deve-se lembrar também da 
preparação, que não se dá somente nas diversas tentativas de obras, 
mas também no pensar sobre a obra, nas pesquisas, nas anotações 
e na obtenção de conhecimento de diferentes modos. (SALLES, 2006 
p.60) 

 

 O contentamento com o resultado de uma obra costuma ser efêmero, pois 

logo que surgem novas ideias, influências que mudam meu modo de ver e sentir as 

obras, me surgem desejos de intervir nas obras. Ao mesmo tempo que isso me 

perturba, me instiga a melhorar tecnicamente nos próximos trabalhos. 
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3.2 MÃE 

  

Figura 11: Marcos da Matta; Mãe, acrílica sobre tela, 50 x 40 cm, 2018 

Fonte: Acervo do artista 
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Na maior parte do tempo, minha mãe é uma pessoa doce, comunicativa, 

amistosa, hiperativa. Sempre disposta a ajudar, aconselhar e ensinar as suas 

receitas, de trabalhos domésticos, comidas, orações, “simpatias”, banhos de ervas, 

chás. As plantas e seus segredos. Heranças dos ancestrais, conhecimento da 

natureza e da vida.  

Na obra ‘Mãe’ (fig. 6) a composição com é feita com a junção desses 

elementos que simbolizam as características psicológicas e biográficas da minha 

mãe, a partir das minhas memórias.  

O seu rosto traz as marcas do tempo e da experiência, expressa um olhar 

atento, reativo a uma ação do outro, entre o sorriso e a ira, talvez esteja se 

acalmando ou se embravecendo; na cabeça o turbante que remete aos lenços que 

ela costuma usar e que está se fundindo com a cabeça de leoa num momento de 

transformação, reação. Ela se mostra implacável quando precisa defender suas 

crias. Uma leoa. Inspirada na deusa egípcia Sekhmet que em papiros e estátuas é 

representada com diferentes aspectos que Eugénio José Castro Giesta escreve que: 

  
A alusão às múltiplas faces poderá relacionar-se com o 
temperamento volátil da deusa, que tanto se pode apresentar como 
enraivecida, apaziguada, doce, ou protectora, ou poderá ter que ver 
com o facto de Sekhmet se poder apresentar como uma figura 
zoomórfica, antropomórfica e zooantropomórfica (GIESTA, 2019, 
p.136). 

 

As folhas que cobrem seu corpo são folhas de mangueira e espada de Ogun, 

pra trazer energia e proteção, são seu escudo e fé. Remetem às crenças. O fundo 

da tela foi pensado como expressa um ar místico, energético, de mudança. Os 

detalhes com papel laminado, remetem o trabalho domésticos para o sustento da 

família. 
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3.2 A LUA 

  

Figura 13: Marcos da Matta. A Lua. Acrílica sobre tela, 40 x 30cm, 2018 

Fonte: Acervo do artista 
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A lua sempre gerou fascínio na humanidade e em milhares de anos, foi motivo 

de adoração, criação de templos em seu nome e muitos mitos. A lua em diversas 

culturas tem sido cultuada como uma força mística e como uma divindade. Na 

Grécia antiga ela representava a Deusa Artemis, para os antigos egípcios era o deus 

Toth, na Mesopotâmia era o deus Nanna, na mitologia indígena brasileira ela é Jaci 

e a deusa Mawú para o povo fon de Daomé, atual República do Benim.  

A Lua é como a minha mãe e sua força gravitacional. É ela que mantém as 

coisas em seus devidos lugares, é organização. É controle sobre as marés. É a mãe 

controladora. É o equilíbrio entre o seu lado escuro e o seu lado iluminado que nos 

ilumina. São as marcas em sua superfície os registros do tempo e das adversidades 

de uma vida, raça, classe, trabalho, maternidade, é viver à mingua. 

A lua quando está cheia é a culpada pelas dores no lugar onde foi aplicada a 

anestesia geral do parto. Ou é o momento certo para se cortar os cabelos, pois 

ajuda no crescimento. A lua influencia na natureza, nas relações, nos 

comportamentos do planeta e das pessoas. Embora não haja evidência científica 

que comprove a influência da lua sobre os indivíduos, mas no imaginário popular, 

ela é interfere nos corpos, assim como interfere nas marés.  

Ela é o trabalho desde nova. É influência sobre plantios e as colheitas, é saber 

quando e como agir. É a mudança dos ciclos, é o calendário riscado com a data que 

comprou o botijão de gás, a data que vai pagar a prestação, que marcou os exames 

no hospital, dos aniversários, é o passar do tempo. 

Na tela, a Lua se apresenta nas suas duas formas, corpo celeste e corpo 

divino, ambas contrastam com o fundo escuro, dando destaque à sua pele iluminada 

pelo Sol, o qual ela observa a chegada com a serenidade de quem conhece muito 

bem o que está para chegar. 

  



36 
 

3.3 SEM TÍTULO: MUITOS SENTIDOS 

  

Figura 15: Marcos da Matta. Sem título. Acrílica sobre tela, 40 x 30cm, 2019 

Fonte: Acervo do 
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Mulher negra, mãe, solteira, pobre e independente. Nessa ordem. É como se 

uma coisa levasse a outra. Características comuns na sociedade brasileira. Eu 

poderia estar falando de Carolina Maria de Jesus que em seu “Quarto de despejo” 

conta sua vida em diários, nos quais percebo muita coisa em comum com as 

histórias da vida da minha mãe e o que ela passou para criar seus três filhos. Creio 

também ser muitas outras pessoas se identificariam com as histórias da minha mãe 

e de Carolina. 

Minha mãe nunca foi casada, sexualmente livre, segundo ela, ‘nunca ficou 

debaixo do pé de homem nenhum’. Nunca foi católica praticante, tinham suas 

crenças, faziam suas simpatias, era cartomante, lia o futuro, o presente e o passado, 

lê as pessoas.  

A sociedade cristã e patriarcal nunca foi acolhedora com pessoas assim. Em 

outros tempos, seria considerada bruxa. Aliás, ainda há muita gente que considera 

pessoas assim como bruxa, feiticeiras, e outras denominações de conotação que 

acreditam ser pejorativas, embora para muita gente soe como elogio. 

Me remete à pomba-gira da umbanda com suas várias Marias, à insubmissão 

de Iemanjá, entidades que diferente do que foi imposto a imagem da Virgem Maria, 

de ser pra sempre a Imaculada, como se nunca tivesse se entregue aos prazeres 

carnais e fizesse sempre a vontade Deus, são entidades poderosas e 

independentes. 

A imagem apresenta muitos sentidos. O fato dela estar seminua foi por vontade 

própria por ser dona do própria corpo, ou sofreu violência? 

Essa faca de onde escorre sangue é resistência ou protesto? De quem é o 

sangue? 

Que livro é esse? 

O aconteceu? 

As respostas interpretações ficam ao critério de quem observa. 
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3.4 MENSAGEIRA 

  

Figura 17: Marcos da Matta. Mensageira. Acrílica sobre tela, 50 x 40cm, 2019 

Fonte: Acervo do artista 
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Como já foi dito anteriormente, minha mãe tem muita fé e superstição. E isso 

de certa forma é o que a sustenta, e consequentemente sustenta nossa família. Ela 

sempre se apegou ao sagrado nos momentos de necessidade e na hora de 

agradecer também. Ela é a intercessão entre a terra e o mundo superior. 

Sempre foi também muito sensitiva. Diz receber sinais, em seus sonhos, e em 

alguns momentos quando está acordada. É como um gato e seus sentidos 

aguçados. 

Ela utiliza dos seus amuletos, imagens e velas em seu altar para suas orações. 

Aqui ela é a entidade responsável pela comunicação entre os mundos, por nos guiar 

em segurança pelos caminhos da vida.  

Ela sabe dos perigos do mundo, pois sua experiência de vida lhe fez aprender 

com o passado. Sente o que ainda vai chegar e ora.  

Na composição a divindade tem característica zooantropomórfica5, tipo de 

representação comum aos deuses da mitologia egípcia, a fim de dar ênfase aos 

seus instintos e percepção;  

O fundo faz referência à pirâmide como símbolo de ascensão ao céu, e o Sol 

como a luz que se aproxima. Ao mesmo tempo, o fundo se assemelha a uma luz 

vindo na contramão em um túnel, o que nem sempre é algo bom, principalmente 

quando não se tem para onde ir. 

Os papéis colados são panfletos evangélicos e espíritas com os títulos ‘Será 

que os mortos podem voltar a viver’, ‘Melancolia’ e ‘O homem de bem”; e um 

documento atestando que fui contemplado no Processo de Permanência qualificada 

da UFRB. Motivos pelos quais ela ora. 

 

  

                                                
5 Característica referente a representação onde o indivíduo possui atributos visuais humanos e 

animais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se iniciei o trabalho de pesquisa, constatei que muitas influências para 

a minha arte, desde as influências imagéticas até as poéticas e técnicas, poderiam 

ser encontradas nas minhas memórias afetivas no lugar onde eu cresci, minha casa 

e na convivência com a minha mãe.  

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral analisar teoricamente essas 

possíveis influências no processo criativo dos trabalhos da série ‘Santos de casa: 

atributos poéticos visuais à minha mãe’. 

O primeiro objetivo específico era correlacionar as possíveis influências sociais 

no processo criativo com o auxílio teórico interdisciplinar, dialogando com as 

ciências sociais, a história da arte. Fiquei contente com os resultados, também 

surpreso, pois além de conseguir alcançar esse objetivo, descobri muita coisa sobre 

os possíveis influxos que levaram à constituição das obras, também obtive novas 

motivações para próximos trabalhos. 

O segundo objetivo específico era investigar as prováveis influências 

psicológicas no processo criativo. A partir de estudos da psicologia analista de Carl 

Gustav Jung, encontrei informações importantes para os meus questionamentos que 

por ora, me deixaram contente com as possíveis conexões que envolviam a temática 

e o processo criativo. 

Os resultados obtidos com esse Trabalho de Conclusão de Curso foram, para 

mim, a descoberta de novos caminhos dentro do mesmo percurso. Caminhos que 

foram tomados, em boa parte, por impulsos inconscientes. E para mim, que sempre 

sou tão racional, que poucas vezes me arrisco e tenho dificuldades em tomar 

decisões, no que se refere aos meus processos criativos, acreditar na sugestão 

desses impulsos, parece ser a melhor alternativa, e realmente tem sido. 

Até aqui, conheci um pouco sobre os arquétipos, a relação da humanidade com 

os Deuses, as relações socioculturais, um pouco sobre psicologia, e vários outros 

assuntos que acabaram não sendo discutidos aqui em razão dos caminhos que 

tomei, mas que levarei como conhecimentos para descobrir novos caminhos, 
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principalmente, os caminhos de voltas para casa e que resultarão em novos 

trabalhos. 
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