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RESUMO  
Abrindo considerações sobre a produção artística contemporânea, que se utiliza do mole 
como ponto de partida, este artigo traz algumas reflexões sobre o potencial deste discurso 
visual amorfo. Este trabalho utiliza a obra do artista cearense Narcélio Grud como amparo 
para desenvolver uma relação sobre o mole e a sociedade no âmbito artístico e político, 
além das referências teóricas de Catherine Malabu para traçar uma relação com o mole 
como base de um discurso artístico e sua relação com a plasticidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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SOMMAIRE 
En ayant des considérations sur la production artistique contemporaine qui utilise le mou 
comme un point de départ, cet article apporte quelques réflexions sur le potentiel de discours 
visuel amorphe. C’est utilisé le travail de l'artiste du Ceará Narcélio Grud comme support 
pour développer des considérations artistiques et politiques sur le mou et la société. Ainsi 
que des références théoriques de Catherine Malabu pour établir un lien avec le mou autant 
q’une base pour un discours artistique et son rapport avec la plasticité. 
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“As duas significações fundamentais para a plasticidade – recepção 
e doação de forma – se encontram investidas de um valor 
radicalmente novo para designar a capacidade que têm o sujeito de 
se formar e de se transformar, de se livrar de sua forma antiga, de 
fabricar um substituto, de se explodir enfim.”1 

 

Narcélio Grud2 e o mole 

Mole no dicionário da língua portuguesa3 é aquilo que cede à menor pressão, que 

não resiste à compressão; brando, flácido. Podendo ser também indolente 

preguiçoso, vagaroso, etc. Podemos encontrar alguns sinônimos para mole, como 

por exemplo: disforme, desconforme, deformado, etc. A partir desta descrição do 

mole, podemos traçar algumas considerações em relação à ideia deste enquanto 

característica plástica de uma obra de arte. Como exemplo, neste artigo, 

analisaremos algumas obras do artista Narcélio Grud privilegiando um diálogo entre 

o mole e seu potencial político e estético nas Artes Visuais. 

A negação de uma forma definitiva pode abrir espaços para muitas considerações 

sejam políticas, sociais e principalmente artísticas. Fugir de uma forma “cristalizada” 

é colocar-se a favor da liberdade e da mudança. É abrir-se para um estado de 

constante mutação. A ausência de uma forma estável, cristalizada, é uma forte 

característica no grafite atual de Narcélio Grud. E quais os reflexos deste discurso 

visual amorfo? Qual o seu potencial político e artístico? 
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Fig. 1 – Narcélio Grud 
Sem título, 2010 

Grafite, 300 cm x 300 cm 
Fortaleza (Ce) 

 
Narcélio Grud é artista plástico e inventor. Inquieto e ativo, está sempre com uma 

ideia na cabeça querendo ganhar vida, forma. Nos últimos anos, o artista tem 

trabalhado no grafite com um tema em especial. Criaturas antropomórficas e moles 

estão no centro de suas pinturas nas ruas de Fortaleza. Criaturas “sem nome, sem 

sexo, sem boca”4 que com estas ausências causam muitas reflexões. Do corpo 

humano, podemos ver a cabeça, os olhos e as mãos; mas o corpo é formado por 

curvas complexas e uma textura bizarra. As criaturas são feitas num rosa escuro 

que lembra a cor da carne. Uma textura lisa que deixa o reflexo da luz agir. Nunca 

estão sozinhos, em todos os grafites existem no mínimo dois personagens que estão 

sempre em contato. Aliás, o contato é direto, tátil, próximo. São abraços carinhosos, 

cuidadosos que emanam um afeto imediato (Figura 1). A “relação” entre estes seres 

é de intimidade e confiança. A luz que circunda os protagonistas emana deste 

encontro e forma uma áurea, uma proteção iluminada que no centro é branca, passa 

pelo amarelo e finaliza num azul delicado. 

O domínio da volumetria por parte do artista fica evidente no jogo claro/escuro que 

tira a pintura da sua condição bidimensional, mesmo que visualmente. Os pequenos 
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e precisos pontos de luz refletem uma fragilidade destes seres. As cores claras 

afagam nosso olhar e aproximam-nos destes encontros estranhamente afetuosos. 

 

Fig. 2 – Narcélio Grud 
Sem título, 2011 

Grafite, 400 cm x 500 cm 
Fortaleza (Ce) 

 

O mole e a moral 

Podemos reconhecer partes do corpo humano, mas são criaturas amórficas em si. 

Seus corpos desmoronam e se conjugam com o momento (Figura 2). Escorrem-se 

uns pelos outros com uma dependência mútua de espaço. 

O amorfo, o mole, o disforme é onde existe a ausência de dureza é aquilo que não é 

firme, nem estável. O mole não traz confiança. Uma matéria mole está sempre num 

estado de dissolução ou mesmo de mudança. Não ter um estado preciso não é bem 

visto na nossa sociedade. Procuramos lugares certos, corretos, seguros, estáveis. 

Situações que podemos gerenciar o mínimo. Mesmo sabedores que a vida é uma 

impermanência contínua, queremos sempre crer que podemos gerenciar o mundo, a 

matéria e a nossa personalidade. 

O mole não tem limites. Ele joga com suas formas e cai sempre. Ele deixa cair seus 

freios, suas tensões. Ele se adapta como pode, como quer. Estes elementos são 

contrários às regras de nossa sociedade. Nossa organização social, que nos chama 

sempre à ordem, não aprova o mole, o amorfo, o disforme. Uma pessoa deve 
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sempre ter dureza e manter seus princípios. Deve ter uma presença firme, ereta, e 

dura principalmente em público e jamais se deixar relaxar. 

Uma pessoa mole é aquela que não têm coragem, que não é dura, firme. O mole 

numa pessoa é uma falta de qualidade moral. Uma qualidade física torna-se uma 

ausência moral. Ser mole é assumir nossa fragilidade, nossas mutações. 

Sobre o mole, segundo Perrot (2003, p. 45) “[...] no centro nós encontramos a 

liberdade, o mole liberta e aprisiona de acordo com aquele que ele reconforta ou 

aprisiona”. Ser livre e tomar uma forma fora da normal, é um pouco disso que nos 

fala o trabalho de Narcélio Grud. 

Suas criaturas são ao mesmo tempo monstruosas e afetuosas. Diante deste 

trabalho o espectador tenta compreender. “Dar a ver é sempre inquietar o ver, no 

seu ato, no seu sujeito. Ver é sempre uma operação de fenda, inquietante, agitada, 

aberta” (DIDI-HUBERMAN, 1992, p. 51). Nos trabalhos de Narcélio Grud, 

reconhecemos um corpo humano, mas sua parte monstruosa nos escapa, nos 

inquieta e nos coloca diante de uma questão clara: “a mutação”. Mudança dos 

nossos corpos? Sim, pois estamos sempre em mudança apesar de crermos que 

nosso mundo continuará para sempre o mesmo, que nunca envelheceremos, etc. 

Narcélio Grud nos inquieta quando expõe criaturas monstruosas que trocam afeto, 

que se modificam constantemente e que contradizem o que o mundo midiático 

costuma afirmar. 

O mole e o “corte sensível” 

No aspecto social, este trabalho se impõe como um questionamento autêntico a 

favor de nossa capacidade de mutação, de maleabilidade em si, abrindo 

possibilidades de movimentos constantes nossos corpos se adaptam melhor e vivem 

melhor. Não podemos nos prender em formas acabadas, definitivas e eternas. 

Devemos sempre considerar que mudanças são possíveis e bem-vindas. Esses 

entrelaçamentos complexos e, ao mesmo tempo,  harmoniosos destas criaturas nos 

ensinam a tolerar o outro e a ter uma vida que, mesmo em mutação constante, 

preza pelo bem estar do coletivo, da humanidade. 
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Estas criaturas impõem o afeto e esta é a forma de discurso do artista. Diante de 

tantas amarguras, desamores, violência atuais, apregoar o carinho é uma forma 

política de trazer sentimentos à nossa sociedade e provocar um “corte sensível”. 

O importante é que é neste momento, este de um corte sensível do 
comum da comunidade, das formas de visibilidade e de sua 
organização, que se coloca a questão da relação estética/política. É 
a partir daqui que podemos pensar nas intervenções políticas dos 
artistas, desde as formas literárias românticas das fissuras da 
sociedade até os modos contemporâneos da performance e da 
instalação, passando pela poética simbolista do sonho, ou a 
supressão dadaísta ou construtivista da arte. (RANCIÈRE, 2000, p. 
25 – tradução da autora) 

Para aliar estética e política na mesma ação, Narcélio Grud compõe cenas com 

criaturas impossíveis em atitudes amplamente possíveis como o afeto. O artista 

utiliza do carinho como discurso contrário ao o que se vê na mídia brasileira nos 

tempos atuais.  

A intervenção do artista faz-se para o público em geral, na rua. Seus pontos de 

trabalho são avenidas movimentadas que ficam na região central da cidade, abrindo 

sua obra para todo o público. Isto é uma característica do grafite, sua exposição 

pública por definição. O artista está na rua, trabalha para a rua e com a rua. A ideia 

de carinho e afeto tomam dimensão de discurso uma vez estampada diante dos 

nossos olhos. Um discurso visual que transmite uma mensagem universal de 

humanidade. Vejamos. 

A cidade não é mais um polígono político-industrial que ela era no 
século XIX, ela é um polígono de signos, da mídia, do código. De 
fato, sua verdade não está mais num local geográfico, como uma 
usina ou mesmo o gueto tradicional. Sua verdade, o aprisionamento 
na forma/signo, está em todas as partes. É o gueto da televisão, da 
publicidade, o gueto dos consumidores/consumidos… Cada 
espaço/tempo da vida urbana é um gueto, e todos estão conectados 
entre eles. A socialização hoje, ou melhor, a de-socialização passa 
por esta ventilação estrutural através de múltiplos códigos. 
(BAUDRILLARD, 1972, p. 10 – tradução da autora) 

 

No nosso “polígono de signos” somos bombardeados visualmente em ritmo contínuo 

com imagens de pessoas “belas”, “sorridentes”, com formas e cores definidos; 

brancos e magros. Este padrão de beleza é imposto pela mídia, seja ela local ou 

internacional. Estamos aprisionados num circo onde se vende imagens distantes de 
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nossa realidade com a finalidade de nos distanciarmos cada vez mais de nós 

mesmos. Não reconhecemos em nossos corpos seu verdadeiro potencial, sua 

energia, sua vida. 

O grafite como instrumento de transformação 

Impor uma criatura disforme como protagonista de seus grafites abre ao artista a 

possibilidade de comunicação no mesmo nível deste “aprisionamento dos signos”. 

Narcélio Grud descontrói este padrão de beleza  e revela corpos que não falam, pois 

eles não têm boca. O silêncio conduz à escuta. Ao ouvirmos o outro, respeitamos 

sua palavra, sua presença. Existe tolerância no escutar, o que é a base de uma 

comunidade. Corpos que se tocam, dentro de sua estranheza, mas se tocam. O 

toque, o afago e o abraço são essenciais em nossas vidas. Dependemos dessa 

troca de energia para que sigamos equilibrados. Porém, nosso aprofundamento no 

mundo virtual nos lança para longe desses gestos simples. 

O grafite age em muitos outros aspectos da vida deste artista. Narcélio Grud é hoje 

responsável pela organização do “Festival Concreto”, evento que teve sua primeira 

edição em 2013 na cidade de Fortaleza e terá sua terceira edição no ano de 2016. 

Consiste numa forma didática de aproximar a arte do grafite da comunidade em 

geral. A missão maior deste evento é modificar a cidade e trazer à tona novas 

paisagens, novos olhares.  

Uma situação inusitada aconteceu na primeira edição deste evento, quando o antigo 

farol foi grafitado por vários artistas. O monumento é parte do patrimônio histórico do 

Governo do Estado do Ceará, mas estava abandonado havia muito tempo. Depois 

da intervenção destes artistas organizados, houve um restauro e hoje acontecem 

encontros culturais como mostra de vídeos, etc. 

"Falei: 'Vamos pintar isso aqui'. Fui atrás da Marinha, eles falaram: 
'Não sei, é com a Secretaria de Cultura'. Fui na Secretaria, disseram: 
'Não sei, vê com a Marinha'. Pensei: 'Ninguém sabe quem é? Então 
vamos pintar isso aqui com ou sem autorização'. E aí a gente 
começou a pintar, a mídia apareceu e começou a chegar um monte 
de arquiteto falando: 'Isso não pode, é patrimônio tombado'. Mas aí 
foi massa a discussão que surgiu. E agora por causa do festival eles 
começaram a revitalizar a área toda. Esse tipo de arte não agrada 
todo mundo, é mais sobre passar uma mensagem. O farol está 
pintado até hoje, cutucou a ferida e isso é o legal”.5 
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Talvez este seja um dos aspectos mais potentes do grafite: dar vistas àquilo que não 

vemos no nosso cotidiano. Utilizando-se de paredes esquecidas, o grafite intervém 

de forma precisa neste “aprisionamento de signos”. Faz um “corte sensível” no 

nosso cotidiano e abre outras perspectivas. 

É então politicamente essencial que se ataque hoje 
essa “semiocracia”, esta nova forma de lei de valor, comutatividade 
total dos elementos num conjunto funcional, cada um tomando o 
sentido como um termo estrutural variável de acordo com o código. 
Como exemplo o grafite. (BAUDRILLARD,1972, p. 11) 

 
Utilizar-se dos códigos para agir contra os mesmos. Entender como esta linguagem 

funciona para anulá-la ou desativá-la. Agindo publicamente, o grafite tem este poder 

de fuga e de subversão ao que está posto. Narcélio Grud demonstra ser conhecedor 

desta linguagem. Com suas criaturas moles, disformes e amorfas, ele difunde uma 

mensagem de afeto que não passa desapercebido pelos transeuntes.  

O mole na arte contemporânea 

A questão do mole como parte de um discurso político/artístico não é evidenciada 

apenas no trabalho de Narcélio Grud. Temos outros exemplos de artistas que se 

utilizam do amorfo, do disforme ou seja do mole para elaborarem discursos visuais 

críticos e pertinentes na Arte Contemporânea. Como é o caso do artista inglês John 

Isaacs. 
 

 
Fig. 3 – John Isaacs 

 Meat Art, 2005 
Técnica mista 

Londres, Inglaterra 
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Nascido em Lancaster, Reino Unido, em 1968 John Isaacs vive e trabalha em 

Berlim. Sua obra engaja várias mídias diferentes, mesmo se sua linguagem de 

preferência seja a escultura. Ele é mais conhecido por suas figuras humanas 

grotescas e que parecem reais. A escultura “Meat Art”, de 2005 (Figura 03), é feita 

de resina com múltiplas possibilidades de variações.  

Os personagens são disformes, mas nós reconhecemos o corpo humano assim 

como no trabalho de Narcélio Grud. Em Isaacs, o discurso não é mais de afeto ou 

humanidade e sim, um alerta contra o consumismo exacerbado. O artista faz uma 

crítica bem ácida ao nosso modo de consumir e ter prazer. Ele toca a matéria para 

dar voz ao seu pensamento. Suas experiências com a matéria fazem do mole seu 

instrumento mais importante. Ele se coloca fora da norma para potencializar seu 

discurso visual e o mole adapta-se muito bem no seu caso também. A relação entre 

a força e a forma fica evidente no trabalho de John Isaacs. 

Em “Meat Art”, este corpo monstruoso tomado de gordura fala de excesso até o 

corpo se dissolver no asfalto como a própria gordura. Um corpo humano deformado 

pelo consumo ensandecido. A tristeza, a piedade e, ao mesmo tempo, o horror por 

este corpo caído e mole atinge os espectadores. Reconhecemo-nos e sentimos 

medo de ter o mesmo destino. Fica explícito que se trata de uma crítica ao mundo 

de excessos no qual vivemos. 

Para conseguir este resultado mole e disforme, o artista deve lutar contra o tempo. A 

resina é feita à base de epóxi ou de poliéster, que uma vez seca se transforma numa 

matéria plástica e transparente. Misturada com um catalisador seco, ela constitui 

uma matéria polivalente para conservar e criar objetos únicos. O processo de 

finalização deve ser rápido e com precisão (assim como no grafite de Narcélio 

Grud). A matéria é mole, mas torna-se rapidamente dura. No resultado final, o mole 

faz-se presente sendo a bandeira de liberdade na criação de John Isaacs. 

A plasticidade no mole 

Se tomamos em conta a dimensão do mole e a problemática da plasticidade no 

universo das pinturas de Narcélio Grud e nas esculturas de John Isaacs, tudo 

começa com a utilização de materiais fluídos, moles que permitem múltiplas 
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transformações, aplicações. É isso que faz emergir um dos princípios de base da 

plasticidade: o ato de “tomar forma”.  

 
Fig. 4 – Narcélio Grud 

Sem título, 2013 
Grafite, 600 cm x 300 cm 

Inglaterra 
 

Segundo Malabu (2000, p. 311), “Plástico” vem do grego plassein que significa 

“modelar”, tudo o que toma forma e dá forma. A pintura multiplica-se em ideias e 

toma forma na imaginação do artista Narcélio Grud. Os “pincéis” são pequenas latas 

de tinta acrílica que secam rapidamente quando em contato com o exterior. O 

processo de criação e finalização deve ser rápido, pois a tinta seca rapidamente e 

deve ter uma precisão minuciosa na sua aplicação, não aceitando erros. Além de 

lidar com pintura em grande escala, o que dificulta ainda mais a atuação do artista 

(Figura 4). A pintura dá outra forma ao muro e o torna visível.  

As criaturas moles “sem nome, sem sexo, sem boca” de Narcélio Grud estão em 

constante adaptação em seus próprios corpos disformes. Suas estruturas são pura 

plasticidade em si, pois estão sempre no limiar entre tomar forma e dar forma. O 

movimento é aparente e o espaço entre os corpos é evidente. Estas “aberrações” 

formais extrapolam nosso cotidiano e nos fazem refletir. O artista se utiliza da 



 

837 O MOLE COMO FERRAMENTA ESTÉTICA E POLÍTICA NAS ARTES VISUAIS 
Diana Patrícia Medina Pereira / UFC 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

potência do grafite e suas características, tais como: exposição pública, grandes 

dimensões, multiplicidade de cores, etc. para estruturar um discurso visual que corta 

com os paradigmas de beleza. 

O estado mole destas criaturas nos atira o olhar. A pintura foi feita de certa forma 

que parece em estado contínuo de transformação. As criaturas não estão acabadas 

e suas voltas complexas em torno delas mesmas, causam um estado “plástico”, em 

que a forma está se fazendo constantemente. Em estado de fabricação, o acabado, 

o finito ainda não existe e o mole se adapta da melhor forma possível.  

A plasticidade nesses trabalhos vem à tona com a ação do tempo, que é outro 

agente de transformação da forma. Ainda segundo Malabu (2000, p. 312), “É 

‘plástico’ o suporte capaz de guardar a forma que imprimimos nele, de resistir ao 

movimento de uma deformação infinita”. O tempo é um agente transformador 

contínuo. O grafite exposto à chuva, sol, calor, etc. vai modificando-se. Suas cores 

vão perdendo-se, seus contornos vão ficando menos definidos e o próprio suporte – 

uma parede – vai sofrendo modificações através do tempo. O que de modo algum 

agride a proposta inicial do trabalho, pois a ação do tempo deve ser aceita sem 

resistência. O tempo é um agente de transformação infinita no grafite, nos nossos 

corpos, nas ruas, em tudo. Assumir mais este canal de transformação é estar de 

acordo com o discurso de “criaturas mutantes” de Narcélio Grud. 

Conclusão 

Diante destes trabalhos, nosso olhar é capturado. Ficamos numa constante escolha 

de detalhes. Não existe um entendimento fixo, rijo. O nosso olhar dança em conjunto 

com o movimento insinuado pelas complexas partes dos corpos destas criaturas. Ao 

final, esse estado de transformação permanece contínuo. 

O mole na produção contemporânea é um meio de proporcionar esse corte sensível 

sobre o qual fala Rancière. É uma fenda para nossa compreensão do humano; uma 

possibilidade de ser mais receptivos a nossas transformações. Acompanhado do 

discurso do mole, o artista Narcélio Grud potencializa o grafite com mensagens 

universais de afeto, carinho e tolerância. 
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Notas 

                                                                    
1 MALABU, Catharine. Plasticité. Éditions Léo Scheer. Paris, 2000. p.9 (Tradução da autora). 
2 O nome “Grud” é similar ao substantivo comum “grude” que é uma cola caseira feita com farinha de trigo e 
água. Material utilizado com frequência para colagem de papel em intervenções urbanas como o lambe-lambe. 
3 Dicionário Michaelis. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/. Acessado em 05 de novembro de 2015. 
4 Grud, Narcélio em entrevista ao “Catraca Livre” 2014. Disponível em: http://catracalivre.com.br/geral/design-
urbanidade/indicacao/banksy-e-cearense/ Acessado em 04 de novembro de 2015. 
5 Grud, Narcélio, op. cit. 
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