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Resumo 
 
Este artigo elabora uma interpretação sobre o percurso artístico de João Cirilo Neto no 
cenário contemporâneo da capital paraense, Belém, a partir da apresentação de algumas 
fases bem demarcadas de sua produção. O estudo da linha, a observação do espaço 
circundante e a questão monocrômica confluem para o seu estudo mais recente, e ainda em 
andamento: a roupa de artista.   
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Abstract 
 
This paper develops an interpretation of the artistic journey of João Cirilo Neto, in the 
contemporary scenario of Belém, from the presentation of some well-defined phases of his 
production. The study of line, observing the surroundings and the question of monochrome 
converge to his latest study, and still in progress: the clothes of the artist. 
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1 LINHA.  

Onde está o fim e o começo da linha? O fio de costura que perfura um tecido 

e o fixa tem o mesmo valor que a linha que marca uma superfície qualquer? A linha 

é um dos suportes de João Cirilo, artista da Arte Contemporânea belenense. Sua 

atuação nessa área de conhecimento iniciou de forma mais consistente no ano 

2000, com uma série de desenhos que representam teimosamente a figura feminina 

(Figuras 1).  
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João Cirilo graduou-se em Educação Artística pela Universidade Federal do 

Pará em 2004, mas sua inquietação artística teve início bem antes. Talvez a 

experiência de ter ao seu lado a mãe que costurava o tenha instigado a explorar o 

percurso da linha. É provável que a habilidade de olhar e sentir os fios que 

escorriam dos carretéis para a máquina de costura, ou mesmo mirar, com olhar 

atento, as mãos de sua mãe conduzindo a agulha pelos tecidos coloridos, tenha sido 

o mote que o induziu a pensar nos caminhos gráficos que podem assumir uma linha 

qualquer: quantas direções e sentidos, quantos atravessamentos ela percorre?  

Que liberdade e que flexibilidade existia nessa matéria palpável que poderia 

ser transferida para outros suportes, e como atribuir a essa linha, configurada 

bidimensionalmente e fixada num suporte qualquer, características que antes ele 

percebia e sentia tridimensionalmente?  

 

Figura 1 – Da Série Meio Retrato 

Lápis grafite s/ papel. 

Dimensões: 56 x 41 cm. 

Ano de produção: 2000. Foto: João Cirilo. 
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Silvano Ariete (1979), psicanalista que estuda os fenômenos da criatividade 

como uma ―síntese mágica‖, esclarece que o artista e o cientista têm a mesma 

postura criativa, aquela que também se evidencia no olhar de Cirilo. Quando uma 

motivação externa ocorre próximo a um sujeito criativo, estabelece-se o que o autor 

chama de ―intuição por criatividade‖. Enquanto na ciência procura-se esclarecer, 

pelo modo mais límpido e claro possível, aquilo que une e aquilo que divide dois 

objetos pertencentes à mesma classe, na arte, os limites entre duas entidades (por 

exemplo, entre um tema e uma metáfora) ficam intencionalmente ambíguos e 

esfumados, de modo a se conferir fascínio e mistério (apud DE MASI, 2005, p. 41). 

Com sua insistência na busca do trajeto da linha, eis que Cirilo Neto torna-se 

um flâneur2. Mesmo não tendo conhecimento de tal atitude, começa a fixar-se em 

linhas da cidade. O artista inquieto passa a colecionar arames arrevesados (Figura 

2), recolhendo-os pelas ruas e pedindo ajuda aos amigos para que também 

apreendam esses fragmentos. Os fios que traz para si são retorcidos, congelados 

pela sua qualidade material, às vezes enferrujados, mas que conservam em si uma 

beleza ontológica. Não imprime nenhuma interferência neles: são intocáveis! Faz 

dessa, uma premissa – uma lei! 

O artista João Cirilo, não se atreve a alterar a obra pronta recolhida da 

natureza urbana: contenta-se em admirá-la e extrair dela respostas para sua 

inquietação, que redunda em: o que é a linha? Para onde ela me leva? Qual o seu 

percurso? Qual o seu fim e o seu começo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Arames (objetos encontrados) 

Ano de obtenção: 2002. 
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Digitalização: Fernando D´Pádua. 

No ônibus que o transporta, de casa para o trabalho, ou de sua casa para a 

Universidade, passa a observar todas as linhas possíveis, mas se detém nas linhas 

dos postes; nos fios elétricos emaranhados e monocromáticos que, aos seus olhos, 

se movimentam e formam desenhos contínuos. Transmuta sua imagem mental para 

o suporte fotográfico num desejo de simbiose entre o real e o imaginário (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 – Sobre Postes 

Fotografia (jato de tinta sobre papel). Dimensões:100 x 80 cm. 

Ano de produção: 2005. Arte Pará. Foto: João Cirilo. 

 

A linha passa a ser uma arte cinética mental, pois sua cognição se dá a partir 

do ônibus em movimento que impregna sua imaginação: diariamente ele é 

bombardeado por essas imagens contraídas pela sua retina e que precisam ser 

expelidas pelas suas mãos, a partir de suas produções artísticas (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – O Desenho em Suspensão 
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Tinta guache sobre papel 40 kg e exibição de vídeo. 

Dimensões: 1000 x 400 cm. Ano de produção: 2005. Casa das 11 Janelas. 

Foto: João Cirilo. 

2 A INFLUÊNCIA DO SENHOR NATAL.  

O artista percebe um homem que perambula pelas ruas, um senhor chamado 

Natalino ao qual carinhosamente atribuiu o apelido de Natal. Presume-se que as 

limitações e sofrimentos que o Sr. Natal passou na vida, fizeram-no, por assim dizer, 

esquecer de seu passado, escolhendo viver nas ruas. Uma esquizofrenia, talvez, 

ninguém sabe.  

Esse andarilho escrevia bilhetes, aparentemente sem significados, palavras 

soltas, frases desconexas que se misturavam a garatujas que desenhava com 

caneta esferográfica sobre pedaços de papel e papelão. Fabricava seus objetos de 

uso diário a partir do lixo da cidade. Possuía sua própria estética, combatendo, à sua 

maneira, as regras e leis da sociedade.  

João Cirilo o observava e buscava entender o vigor dos seus trabalhos. Sua 

atitude, como sintetiza, sobre essa relação de observação do Sr. Natal é a seguinte: 

―- Meu olhar para o que o Natal faz é um olhar de voyeur superficial, de admirador 

furtivo.‖  

O surto psicótico do Natal de certa forma se assemelha à necessidade de 

João Cirilo dar significado às suas linhas.  Segundo Foucault (2000, p.433), a 

loucura é necessária e sua falta é a responsável por todas as doenças do espírito e 

complementa: 

quanto mais estritas forem as regras às quais seu corpo está submetido, 
mais desregrados serão os seus sonhos e suas imagens. De modo que a 
liberdade aprisiona melhor a imaginação do que as correntes, uma vez que 
ela confronta sem cessar a imaginação com o real e dissimula os sonhos 
mais estranhos nos gestos mais familiares. A imaginação silencia na 
vagabundagem da liberdade. 

Não se pode ―virar as costas‖ para a loucura, êxtases ou incorporações: 

exemplo de legado artístico inquestionável foi o do ex-marinheiro Arthur Bispo do 

Rosário (1909-1989), que durante meio século de internação em hospitais 

psiquiátricos, produziu obras artísticas geniais, reconhecidas inclusive pela Bienal de 
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Veneza de 1995 (Gonçalves Filho, 2009, p.97). Bispo do Rosário, em seu quarto do 

manicômio, transformava objetos cotidianos em estranhas assemblages, 

indecifráveis bordados e mantos ritualistas. Não acreditava serem obras de arte, 

mas as considerava o elo de comunicação com Deus. Ele rompeu com a 

representação do visível para criar uma obra aberta à interpretação. Buscava uma 

ordenação do mundo, de modo obsessivo.  

Natal, o homem visado por João Cirilo, também possui as características de 

Bispo do Rosário, e João Cirilo tem a ―obsessão‖ de ordenar as linhas.  Interessante 

também é notar que ambos, Natal e Bispo do Rosário, grafam palavras em seus 

trabalhos, assim como João Cirilo impõe a palavra e textos às suas obras pictóricas.  

Imperioso é dizer que a busca de qualquer artista, na verdade, é a tal da 

liberdade que o conduz à criatividade. Segundo De Masi (2005, p.39), o sonhador, o 

esquizofrênico e o criativo têm em comum uma facilidade peculiar de acesso à 

esfera primária. Mas o sonhador perde essa facilidade assim que desperta, e por 

isso fica-lhe impossível combinar as imagens do sonho com os conceitos racionais. 

O esquizofrênico, entretanto, tem acesso ao processo primário também em estado 

de vigília, mas não consegue coordenar o processo primário com o secundário; 

quando consegue, nas curtas fases transitórias em direção à cura, a sua produção 

de idéias apresenta extraordinários paralelismos com processo criativo. A pessoa 

criativa, por sua vez, possui uma capacidade extraordinária de acessar alguns 

processos mentais frequentemente verificáveis no doente mental. Com uma 

diferença: o doente ajusta toda a sua existência a esses processos primários de 

pensamento, enquanto o criativo os usa somente na sua atividade criativa, 

adotando-as na sua forma original e adaptando-os com base na lógica racional. (DE 

MASI, 2005, p.39 apud ARIETI, 1979, p.200-1). 

O exercício da produção artística de João Cirilo está na facilidade em mover a 

sua realidade para um conceito plástico e/ou teórico, e tal habilidade é atributo 

responsável pelos resultados criativos daqueles que possuem um outro veículo de 

conhecimento ativado: a percepção3. 
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3 LETRA A LETRA... FORMAM CAMINHOS. 

A autora Cecília de Lara, em seu artigo intitulado Literatura e Loucura (apud 

ANTUNES, 2002, p.108), afirma que:  

Aliada à palavra, a arquitetura da narrativa também se erige como marca 
inconfundível do autor, e do texto como criação. (...) Além disso, dados da 
realidade objetiva, bem como da realidade interior — do universo das ideias, 
do sonho, ou dos desvãos psicológicos da mente —, se estruturam segundo 
padrões estéticos, sem os quais não poderíamos falar de criação artística, 
literária, propriamente dita.  

Ora, João Cirilo grafa palavras e frases em suas obras pictóricas, portanto 

permite uma imbricação entre linguagens que só aumenta o seu valor semântico.  

João Cirilo não é uma artista de um suporte só: inquieto, busca nas palavras 

uma construção poética que sobrepuje o simples significado nelas contido. Utiliza as 

palavras também como símbolos gráficos que compõem e participam da obra 

pictórica. As frases, ou mesmo as palavras, são parte integrante da obra artística 

que prescinde da forma tradicional de leitura.   

A fonte ―Times New Roman‖, da máquina de escrever ―Olivetti‖, que herdou 

de seu pai, não é um fato desprovido de intenções. A escrita borrada, a 

diferenciação das letras, causadas pela pressão dos dedos sobre as teclas, traz ao 

seu trabalho a característica de unicidade, e não se pode deixar de observar que a 

sequência das letras produz um caminho linear, espelhando o aspecto de seu maior 

interesse, o caminho das linhas.  

Mas não é só. Mesmo que a máquina de escrever tenha sido em sua origem 

uma revolução da comunicação, a partir da informalidade do texto ―batido à 

máquina‖ em contraponto à escrita manuscrita, o artista provoca o olhar 

contemporâneo com sua atitude exaustiva de manter a mesma fonte decalcada em 

suas obras, como se fosse um texto datilografado. É possível supor que, dessa 

forma, questione a era da ―reprodutibilidade técnica‖4. 
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Quando João Cirilo faz suas digressões pelas letras, o faz novamente de 

maneira apaixonada! Recorta letra por letra com o estilete e não se importa com o 

tamanho e quantidade a recortar: é mais um ritual do artista que produz milhares 

delas, para em dado momento combiná-las e aplicá-las em suas obras artísticas 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - A Parede 

Vinil adesivo sobre parede.  

Dimensão: 500 x 350 cm. Ano de produção: 2003. Atelier Café Almazen. 

Foto: João Cirilo. 

 

 

4. MONOCROMÁTICO. 

Nota-se que a cor para João Cirilo não é atrativa; na maioria de seus 

trabalhos é inexistente. Mas, subitamente, aparece como uma provocação, a 

exemplo do que se vê em seu trabalho recente, Color Bars, de 2008. 
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Surge como uma explosão: uma resposta à sua ausência, quase como um 

clamor: ―sim, eu sei que existem cores, elas estão aqui!‖. No entanto, elas vieram 

como brado, nas tarjas da TV, nos modelos propositadamente iguais das 

vestimentas das pessoas que desfilaram para essa ideia e aparece no seu título 

americanizado (Color Bars) (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Color Bars 

Exposição Galeria Theodoro Braga. Ano de produção: 2008. 

Foto: Diogo Vianna. 

João Cirilo tem preferência pelo monocromático e utiliza tons próximos ao 

preto com jogos harmônicos contrastando com cores claras, além de propiciar aos 

elementos de suas obras um desfile linear, do tipo retilíneo ou curvilíneo (Figura 7). 
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Figura 7 – Pretinho Básico 

Pintura e entalhe em madeira – 7 x 21 cm cada figura. 

Ano de produção: 2003. Individual Pretinho Básico, Galeria Municipal. 

Foto: Paulo Cézar Simão. 

 

Não se pretende reduzir tal concepção a uma regra, no entanto é facilmente 

comprovável que as linhas geradoras de formas percorrem uma superfície qualquer 

(Figura 08), e, geralmente, tendem para o negro sobre um fundo claro. Pode parecer 

que os caminhos de síntese de seus pensamentos consigam se expressar melhor 

por essa via de contrastes entre claros e escuros. A cor vem para incomodá-lo, não 

a aceita matizada, e quando a revela, mostra-lhe a característica mais gritante, a 

partir de seu estado puro, como apresentado na exposição já citada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 - Idéia para Trabalho de Escultura II 

Tecido, tubo plástico e vinil adesivo sobre suportes diversos. 

Dimensões: Variáveis. Ano de produção: 2002. 

Atelier de Artes da UFPA, disciplina Escultura II. 

Foto: João Cirilo. 

A última hipótese, a mais arriscada, é afirmar que a cor existe em suas obras 

monocromáticas, na poética de sua ausência: as cores são visíveis, na medida em 
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que se admira o monocromático pela via da percepção; as cores que medeiam a 

intensidade do branco e do preto não são vistas, mas sentidas e inaladas somente 

por observadores atentos. 

 

5 O fim... com a costura. 

Menino ainda, João Cirilo vivia em um universo com grande força feminina. 

Foi o caçulinha da família cuja prole era composta por mais duas irmãs e um irmão. 

Seu pai era marítimo, portanto a presença feminina em sua casa foi sempre mais 

forte. Como sua mãe foi costureira, João Cirilo tinha no seu ambiente cotidiano uma 

grande quantidade de revistas de moda, além, é claro, de todo um arsenal herdado 

dos irmãos mais velhos no que condiz a revistinhas infantis: gostava muito do 

Ziraldo, da Turma da Mônica, do Recruta Zero, do Snoop e do Angeli.  

Os temas de João Cirilo realçados nesse estudo, ―Desenho‖, ―Sr. Natal‖, 

―Letra a Letra...‖ e ―Monocromia‖ compõem um espaço de articulação conceitual que 

conseguiu reuni-los na Roupa de Artista, evolução de seu trabalho, e estudo atual 

que o faz aprisionado até estabelecer soluções. Quando começa a pensar nas 

roupas, não pensa em moda, ou seja, seu pensamento não é redutor ao invólucro 

dos humanos. Seu pensamento vislumbra o seu interior, revelado pelo exterior das 

vestimentas. A subliminaridade dessa etapa artística atual é proposital, pois seu 

trabalho não é pedagógico e sim conceitual.  

Como ao segurar uma agulha, com um fio passante que represente a alma do 

artista João Cirilo, imagine-se que a agulha atravesse a sua infância e comece a 

alinhavar o seu gosto pelas revistas e desenhos animados infantis; juntando a essas 

laçadas, amarrem-se os arames retorcidos que se enroscam ao pensamento 

intrigante e desconfortável que promove em sua mente o andarilho Sr. Natal; depois 

sua ponta afiada enfia, como contas, um seguimento de letras perfiladas para, 

finalmente, espetar a embalagem de tecidos que recobrem o corpo. Nesse 

momento, o nó se completa quando reencontra a imagem de sua infância ladeada 
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pela costura de sua mãe e deixa a outra ponta da linha escorrida no ar, esperando 

novo movimento. 

Em todo esse roteiro, pelo rolo de tecido esvoaçante da vida do artista João 

Cirilo, se vislumbra um vai e vem nervoso que representa uma tentativa de cerzir um 

buraco esgarçado. Esse vazio o incomoda muito, e por mais que João Cirilo tente 

cobri-lo com suas linhas, os furos da agulha sempre abrirão novos buracos que 

felizmente continuarão gerando mais conceitos e mais obras de reflexão artística 

(Figuras 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Gênesis (pormenor) 

Ano de produção: 2002. Galeria Municipal de Belém. 

Foto: Paulo Cézar Simão. 
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1
 Artigo apresentado (não publicado) ao Curso de Mestrado Acadêmico em Artes oferecido pelo Programa de 

Pós-Graduação em Artes do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará – UFPA para a 
disciplina Tópicos em Historiografia e Crítica das Artes Visuais. 

2
 Cf. BENJAMIN, W. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas V. III. Trad. José 

Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

3
 Adotou-se o conceito de percepção de Fayga Ostrower, 2009, que a define como uma outra parte da 

sensibilidade que chega ao consciente de forma articulada. ―Abrange o ser intelectual, pois a percepção é a 
elaboração mental das sensações‖. E complementa: ― A percepção delimita o que somos capazes de sentir e 
compreender, porquanto corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria uma barreira entre o que 
percebemos e o que não percebemos. Articula o mundo que nos atinge, o mundo que chegamos a conhecer e 
dentro do qual nós nos conhecemos. Articula o nosso ser dentro do não ser‖. 

4
 Conforme texto de Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura (1993), sob o titulo de ―A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica‖. 
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Figura 10 - O Varal 

Tecido, madeira, arames, baldes, serigrafia, vinil adesivo. 

Dimensões: variáveis. 

Ano de produção: 2004. Museu de Arte de Belém. 

Foto: João Cirilo. 
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