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Resumo 
Este texto decorre de experiências compartilhadas de três artistas que abordam os 
estudos de anatomia humana como mote central de suas pesquisas artísticas. Neste 
sentido, o objetivo principal desta escrita consiste em estabelecer relações entre as 
poéticas de cada sujeito e examinar como o encontro com o corpo morto no 
Departamento de Morfologia da universidade dispara processos criativos em arte. Da 
mesma forma, pensar nas contaminações que potencializam o fazer individual e que 
atravessam estas produções inseridas em uma perspectiva compartilhada. A partir de 
análises interpretativas, em diálogo com autores que conversam com a temática 
explorada, o texto constitui-se experiência coletiva de escrita, enredada pela perspectiva 
biográfico-narrativa, articulando-se entre arte e ciência, arte e cultura, arte e produção 
de sentido. 
 
Palavras-chave: Anatomias Imaginadas; Hibridismos; Contaminações, Artes Visuais 
  
Abstract 
This text stems from the shared experiences of three artists who approach the studies 
of human anatomy as the central theme of their artistic research. In this sense, the main 
objective of this writing is to establish relationships between the poetics of each subject 
and to examine how the encounter with the dead body in the Department of Morphology 
of the university triggers creative processes in art. In the same way, to think about the 
contaminations that potentiate the individual doing and that cross these productions 
inserted in a shared perspective. Based on interpretative analyzes, in dialogue with 
authors who talk with the theme explored, the text constitutes a collective experience of 
writing, entangled by the biographical-narrative perspective, articulating between art and 
science, art and culture, art and production of sense. 
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1. Introdução 

Muito do que compreendemos sobre corpo e estrutura anatômica parte de uma 

perspectiva fragmentada, possivelmente construída a partir do que nos fora 

ensinado na escola: conhecimentos mediados pelos livros de biologia que, por 

sua vez, eram carregados de imagens ilustrativas que nos davam a conhecer o 

corpo por partes. Como um meio de evidenciar os órgãos, sistemas e 

funcionamentos do corpo humano, a ciência encontrou na fragmentação um 

meio de propor, através de abordagens ordenadas por sistemas, aparelhos e 

estruturas, tais como sistema respiratório, digestório, reprodutor masculino, 

reprodutor feminino, etc., um formato de educar-nos e, paralelamente, 

determinar visualmente, desde muito cedo, “funções” dos corpos, separando, em 

muitos momentos, papéis do “masculino” e do “feminino”. 

De modo geral, a partir de uma perspectiva ocidental, muitos códigos e sistemas 

simbólicos foram criados ao longo dos séculos para compreender o 

funcionamento do corpo humano, em alguns casos, estabelecendo relações com 

maquinários, ou ainda, partindo de perspectivas binárias, comparativas, onde 

podem ser observadas, lado a lado, estruturas formais, que a partir de métodos 

de análise dedutiva poderiam nomear, classificar e definir determinadas funções. 

Historicamente fomos instruídos a estabelecer relações como “razão x emoção”, 

“homem x máquina”, “arte x ciência” entre tantos outros termos ou expressões 

que habitam os imaginários. 

Essas dualidades, contradições e contaminações têm servido como mote 

referencial para o desenvolvimento de investigações em arte, estimulando 

aproximações entre esta área e a ciência desde tempos remotos; em especial 

no que tange os estudos anatômicos de corpos humanos. Na trajetória das artes, 

Leonardo Da Vinci configura-se um ícone dos estudos de anatomia a partir de 

uma perspectiva relacional, e ao mesmo tempo empírica. Da Vinci dissecava 

cadáveres com o objetivo de compreender como funcionavam os corpos. 

Desenvolveu inúmeros métodos, deixou-nos um legado impressionante de seus 

anseios diante das ideias de finitude dos corpos, articulando saberes de distintas 

áreas. Ao mesmo tempo que estabelecia relações entre a estética fluida e 

visceral dos corpos, desenvolvia projetos e maquinarias diversas, baseando-se 



na forma como nossos corpos se comportavam no seu mundo. Talvez por uma 

curiosidade pueril, segundo as inúmeras bibliografias que tratam de sua obra, 

incluindo as produções de historiadores, biógrafos, entre outros profissionais que 

se dedicam a examinar sua produção.  

Mas, embora tenhamos as produções de Leonardo Da Vinci como referências 

imagéticas, e que também agem como disparadoras de pesquisa, não é sobre 

ele ou sua obra que tratamos neste texto. A experiência que tem mobilizado 

nossas produções parte de nossas vivências com um grupo de pesquisadores 

(estudantes e professores de uma Universidade Federal localizada ao sul do 

Brasil) que, desde 2014, tem-se dedicado a explorar o potencial transdisciplinar 

das artes e dos estudos morfológicos junto ao Departamento de Morfologia 

(Humana) da instituição de ensino superior. 

Entre tantas possibilidades e abordagens, optamos por estabelecer relações 

entre representações clássicas da figura humana, a partir dos livros de anatomia 

(direcionados ao uso didático em escolas ou cursos de medicina, aos estudos 

de desenho da anatomia). Não nos restringimos ao caráter da representação, 

mas temos nos dedicado a pensar em temas que se conectam a partir da efígie 

humano-animal, corpo humano híbrido, corpo-imagem, como ponto de partida 

para as nossas elaborações visuais. Concepções baseadas em tecidos celulares 

envolvem corpos dissecados, tramados de veias, tendões, músculos, ossos que 

se sobressaem e estabelecem relações com outros elementos – em alguns 

casos, ornamentais. Os contornos criados pelo desenho possibilitam dar forma 

não apenas aos corpos em sua apreensão visual, mas também estabelecer 

relações simbólicas com as construções sociais. Povoados por simbolismos 

próprios, nos encontramos imersos em reflexões que abordam questões 

contemporâneas e que dizem respeito às relações que estabelecemos com o 

que entendemos por corpo. 

 

2. Sobre nossas Anatomias Inventadas 

Romper com o pensamento fragmentado em relação ao nosso próprio corpo tem 

sido uma das perspectivas em jogo neste processo de experimentação. Neste 

sentido, nosso exercício consiste em colocar em diálogo as relações micro e 

macro, o que tem funcionado como uma de nossas estratégias. Muito embora 



recorremos aos enquadramentos, seleção de determinados membros ou órgãos, 

dependendo das nossas intencionalidades ou necessidades. Afinal, pensamos 

nos organismos, sistemas e órgãos de forma poética, como microuniversos, ou 

até mesmo como disparadores do pensamento. Pensamos o corpo como 

território, potência, ponto de encontro e movimento, deslocamento, onde tudo 

acontece, compondo-se diariamente, diante das experiências às quais somos 

submetidos e das relações estabelecidas com espaços e outros corpos 

(GREINER, 2005). Corpo este, por vezes esquecido por nós mesmos e, assim, 

lembrado quando o mesmo dá sinais de que não está sendo cuidado como 

deveria. Quando observamos corpos inertes na morfologia, inicialmente nos 

questionamos: que corpos são estes? Que histórias carregam estes amontoados 

de pele? Como este encontro nos afeta? Para que, em seguida, sigamos imersos 

em nossas reflexões: o que produz em nossos imaginários? Como esta 

experiência de contato se materializa em nossas poéticas? Como são 

produzidas as representações e as noções de corpo, presença no mundo, 

finitude, perenidade? Quais são os desdobramentos desta experiência coletiva 

em nossas pesquisas individuais? 

 

2.1 Anatomias Imagéticas 

Insistentemente somos interpelados por incansáveis marcadores sociais que 

definem, legitimam e regem as condutas humanas em todos os contextos e 

experiências coletivas. Decorrentes de acordos passados, nossa 

contemporaneidade convive com velhos dualismos (sujeito/objeto, 

razão/sensibilidade, macho/fêmea, bem/mal, etc.) e imagens clássicas dos 

sujeitos, igualmente estáveis, completos, ocupando papéis determinados e 

desempenhando suas funções de acordo com as regras do jogo. De acordo com 

Jerome Bruner “os seres humanos não terminam em sua própria pele, são 

extensão da cultura”. (BRUNER, 1991: 28). Basta analisarmos as múltiplas 

imagens de maior circulação e sua presença massiva nos mais variados 

dispositivos em que somos interpelados e representados. Para Deleuze: 

 
O corpo não é mais o obstáculo que separa o pensamento de si 
próprio, aquilo que tem que ser superado para se chegar ao 
pensamento. É, ao contrário, aquilo no qual o pensamento 



mergulha, a fim de chegar ao impensado, isto é, à vida. 
(DELEUZE, 1989, p. 189)  

 

Na ordem simbólica, Jerome Bruner (1991) revela uma concepção do corpo-

sujeito a partir das relações culturais que o atravessam e o constitui. 

Contingências da existência que são cruciais e definem formas de ser e atuar no 

mundo e inserem-se nas comunidades de discursos às quais participamos. E 

toda vez que provocam rupturas – ainda que muito pequenas – surgem os 

desconfortos que fazem brotar vias de experimentação e movimentam o 

pensamento em direção ao caráter inventivo de nossa humanidade. Fluxos que, 

em grande parte, originam-se das manifestações estéticas em que são 

potencializadas a imaginação e interpretação humanas.  

Que corpo esse que fragmentado possibilita pensar, desloca, questiona, que diz 

de um todo? Que corpo é esse que em sua potência suscita outros elementos? 

Que fragmento é esse que se faz no todo e que é todo? Que “funciona” nas 

relações com os outros fragmentos? 

Neste sentido, a produção artística reclama certa singularidade diante de uma 

identidade estável e determinante que pretende planificá-la dentro de uma 

estrutura. Multiplicidade celular, pele extraída que revela minúsculos detalhes, 

agrupamentos micro em diálogo com o macro, fazem desta poética visual um 

compilado de narrativas possíveis – despendidas de qualquer tipo de aura. Ao 

contrário, almeja o que sua natureza visual/material possa movimentar, 

independente de seu contexto de produção.  

 
Mas “o corpo” é, ele próprio, um fenômeno histórico. Nossa 
presente imagem dos lineamentos e da topografia do “corpo” – 
seus órgãos, processos, fluidos vitais e fluxos – é o resultado de 
uma história cultural, científica e técnica particular. As 
propriedades do corpo – andar, sorrir, cavar, nadar – não são 
propriedades naturais, mas conquistas técnicas (ROSE, 2001, p. 
168-169) 

 

Tem-se, a partir da observação de corpos humanos, a origem da investigação 

poética que ora atreve-se a esmiuçar entre tendões e órgãos possibilidades 

inventiva e de reflexão. Durante os estudos anatômicos, em especial com os 

corpos inertes no Departamento de Morfologia da UFSM, foi possível, entre 

outras coisas, refletir acerca da própria existência ao observá-los e apreendê-los 



através de elaborações líricas. No contexto do Projeto de Estudos e Pesquisas 

em Arte e Medicina, articulam-se experiências estéticas e conhecimento 

científico/anatômico ao tomar posição como artista, professor, pesquisador a 

partir de abordagens multi e transdisciplinares. (VALLE, 2018). Assim, os 

estudos da anatomia humana sob o olhar atento e sensível da arte tem 

percorrido processos investigativos com o objetivo de articular não apenas 

noções de representação visual daquilo que é observado, mas também explorar 

o vigor poético impulsionado pela experiência  

Buscando perceber o corpo como uma unidade material que se compõe 

diariamente diante das experiências que sente, vibra e afeta ao mesmo tempo 

que é afetado pelo que se move e desloca, sendo ponto de encontro para outras 

relações de contágio. Reconhecendo o corpo como o espaço/lugar onde tudo 

acontece ou pode acontecer, tendo em vista seu estado constante em mutação. 

Como infere Berté (2015), a mente e corpo estão articulados, os nossos gestos 

corporais, nossa forma de mover-nos constrói juntos aos nossos pensamentos, 

a nossa mente, significando assim que experiência e movimento coexistem. 

Nesta mesma perspectiva (das relações simbólicas que elaboramos a partir das 

formas como compreendemos o mundo) quando abordamos o corpo, está 

presente, igualmente, as relações com vida e morte, noções de existência, 

transformações visíveis aos olhos da matéria que sofre com as ações do tempo. 

  

No rastro deixado pelo sujeito tem havido, pois: alegria, 
lamentação, nostalgia, restituição, ressurreição, substituição e 
corporificação. O que une cada uma dessas respostas é o fato 
de que elas estão todas baseadas em algum evento negativo 
que teria ocorrido ao sujeito abstrato e universal. Em algumas 
versões esse evento negativo é verdadeiramente apocalíptico, 
manifestando-se em temas como morte, liquidação, dissolução, 
aniquilamento e desaparecimento. (DOEL, 2001, p. 82)  

 

Doel nos incita a pensar: como temos pensado as relações com o mundo, com 

o cosmos diante das incertezas que envolvem nossa existência: plural, dinâmica, 

em transformação. Existência humano-animal que pretende encontrar na 

ancestralidade da representação, elementos para revistar mitologias, crenças e 

valores sociais para pensar(se) na fluidez e fugacidade da vida contemporânea. 



Portanto, lidar com os aspectos culturais que nos explicam os fenômenos 

entorno às noções de vida e morte, do corpo e sua presença cultural, tem 

provocado inúmeras conexões, perpassando desde à repulsa inicial às 

aproximações curiosas e propositivas que caracterizam o fazer artístico.  

 

2.2 Arte e Anatomia: uma perspectiva histórica 

 

A arte, como expressão cultural dos povos, assim como tantas outras esferas 

sociais, sempre esteve sob a influência dos desdobramentos advindos dos 

avanços técnico-científicos. A descoberta, por exemplo, do físico Isaac Newton 

sobre o espectro de luz teve influência direta sobre o entendimento das cores. 

Assim como o surgimento das tecnologias de captação de imagem - em especial, 

a fotografia -, embora não tivessem ligação direta com o universo das artes, 

revolucionaram os processos artísticos, seja em relação à metodologia, seja em 

relação ao entendimento dos referenciais. Essa resposta da arte à tecnologia de 

sua época - às vezes, inclusive, como gatilho para outras descobertas -, faz-se 

mais evidente quando pensamos os estudos da anatomia humana.  

A investigação relativa à anatomia humana existe no campo da arte desde o 

paleolítico; desde quando o homem impregnou a pedra com as marcas de suas 

mãos, estabelecendo, neste momento, que seria a medida do universo à sua 

volta. Isto é, a partir de si, o mundo seria construído e significado levando em 

consideração a presença própria no mundo. Posterior a essa passagem, os 

estudos da anatomia humana nunca mais se afastariam do universo das artes. 

A história da arte traz inúmeros registros dessa presença: na idade antiga, os 

desenhos egípcios sobre o processo de mumificação; na idade média, mesmo 

com as proibições da igreja, encontra-se ilustrações com motivos anatômicos 

(principalmente no período da peste negra); na idade moderna, Rembrandt nos 

presenteia com a pintura “A lição de anatomia do Dr. Tulp”; e esse interesse pela 

anatomia como motivo das produção artística prossegue posterior a revolução 

francesa de 1789, já na idade contemporânea. Atualmente contamos com vários 

artistas que mantém o interesse pela anatomia, entre eles, podemos destacar o 

Brasileiro Walmor Corrêa (Figura 1), o argentino Juan Orestes Gatti e o italiano 

Nunzio Paci (Figura 2), que tiveram influência na nossa produção visual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Walmor Corrêa. Ondina 
(desenho) 

 

Juan Orestes Gatti é designer, fotógrafo e artista plástico que ganhou 

notoriedade principalmente pelos trabalhos realizados em parceria com o diretor 

de cinema Pedro Almodóvar; na série “las ciencias naturales”, Gatti traz colagens 

digitais desenvolvidas para o renomado filme de Almodóvar, “A pele que habito” 

de 2011. Walmor Corrêa, reconhecido pelos desenhos das figuras mitológicas – 

animais humanos, e também pela taxidermia onde cria animais híbridos a partir 

de estruturas ósseas de pássaros e roedores. Nunzio Paci, a partir da 

interlocução entre pintura e desenho, desenvolve sua pesquisa poética 

permeando questões científicas e ambientais, com particular ênfase na anatomia 

e as relação homem-natureza (figura 2). 

 



 

             Figura 2. Nunzio Paci. A Place to Rest (à esquerda) / Forgetting the Scent (à direita) 
Técnica mista (desenho e pintura) 

 

 

2.3 Anatomias: hibridismos e contaminações 

Corpos fragmentados, entre visualidades macro e microscópicas, revelam-se 

amontoados de peles e ossos em algumas obras, carne e músculos em outras. 

Em outros casos vísceras e órgãos aparecem disfarçados: podem ser 

arabescos, podem ser em cor dourada, ou ainda, podem ser florais, colagens, 

intervenções de distintos processos. Contornos, insistentes, definem algumas 

formas, criam planos e grafismos que a partir do distanciamento do observador, 

podem sugerir muitas outras formas. Depende de quem olha e como se percebe. 

Depende de como é visto pela imagem que o captura incessantemente sob o 

jugo da cultura.  

                                 Em particular, pode-se observar como a desconstrução do 
sujeito invariavelmente produz um jorro de partes do corpo que 
são, então, reunidas em uma série de corpos fragmentados e 
subjetividades partidas: nacos de carne embrulhados em 
envelopes de pele e carimbados com as marcas da rostidade. 
(DOEL, 2001, p.85) 

 

Cotidianamente percebemos o mundo de forma específica, direta, “pessoas 

(completas) desempenhando funções” e o que nos impele a produzir arte pode 

estar sendo movimentado a partir de diferentes dispositivos. Encontros, afetos, 

deslocamentos que nos atravessam. Somos silêncio e barulho, movimento e 

preguiça; somos matéria tanto quanto ideias, átomos e, sobretudo, histórias. 

Assim sendo, somos uma construção dinâmica e permanente. Somos 



compostos por sistemas que são compostos por órgãos e estes por “universos” 

de células, todos trabalhando em uma sintonia caótica.  

 
No interior da dupla atadura ou do movimento de pinça da 
universalização e da individuação, um agenciamento de 
aparatos sociais agarra violentamente nacos talhados de carne, 
embala-os na pele, inscreve-os com rosto e codifica-os com os 
estriamentos da raça, da etnia, do gênero, da sexualidade, da 
classe... (DOEL, 2001, p. 88) 

 

Além disso, durante o processo formativo/investigativo, o sujeito se vê implicado 

com o universo da cultura, da sociedade e da política a partir das experiências 

relacionais que estabelece ao produzir algo. Dessa maneira, discussões e 

reflexões sobre o corpo humano e seu entorno (em todas as suas instâncias de 

interferências) são imperativas e de suma importância para mudarmos 

pensamentos retrógrados, ignorantes e cobertos de preconceitos que, 

infelizmente, parecem ganhar força no contexto atual. 

 

 

Figura 3. Deriva 

Pintura, 80x 60 cm. Acrílica e colagem sobre tela. 2018 

 

 



Em Deriva (figura 3) encontramos o contraste composicional entre a macha de 

tinta, fluída e desordenada, ao fundo e a pintura anatômica e técnica a frente. 

Talvez uma insinuação sutil à metonímia humana da parte pelo todo, da célula 

pelo corpo; ou mesmo o paradoxo que é o caos celular na ordenação dos nossos 

tecidos, órgãos e sistemas. Um corpo à deriva. 

 
 

 
 

Figura 4. Messias 

Desenho, 110 x 75cm. Nanquim sobre papel vegetal. 2017 

 

Há em Messias (Figura 4) referências às produções visuais egípcias que 

remetem ao período histórico antes do nascimento de Cristo, bem como às 

referências que aludem ao Renascimento – em termos de composição e uso da 

cor dourada. Os arabescos – art nouveau e art décor – também se manifestam 

revistados e pretendem fomentar a abertura às múltiplas interpretações - aquilo 

que cada sujeito elabora. Ainda, para problematizar concepções históricas de 

um sujeito universal, estável, unificado, totalizado, individualizado, interiorizado, 

lançando-nos à premissa de Rose (2002: 140) de que “os humanos nunca 

existiram, nunca puderam existir, nessa forma coerente e unificada” pois seria - 

a partir destas definições - a ontologia humana “uma criatura despedaçada no 

seu próprio núcleo”. Como projeções autobiográficas carregadas de simbolismo 



que ora denunciam angústias mundanas, ora trazem à tona desejos e figuras 

imaginadas extraídas de um universo eloquente às vistas da imaginação, cada 

obra propõe uma narrativa.  

 

Figura 5. Sem Título 
Colagem sobre placa de radiografia, 20x25cm. 2019 

 

 

Já na figura 5, não se tem título, não se tem músculo, tampouco pele ou qualquer 

outra coisa que o torne reconhecível, talvez resquícios do que já se foi ou do que 

se almejou enquanto corpo no passado; resta questionamentos: Que corpo é 

esse transpassado, desvelado de suas vestes, da sua própria carne? O que 

esses contornos revelados em aproximação a estes corpos nos instigam a 

criar?  Quais as relações estabelecidas como esse sujeito (corpo) 

desconhecido? O que ele diz de mim? 

...fragmentado é esse que nos serve de dispositivo para pensar. 

 

3. Alguns pontos para finalizar 

Da necessidade de ancorar nossos questionamentos e aspirações frente à 

complexidade que constitui nossos corpos, bem como concepções de ser e 

existir, surgem os desenhos de anatomia artística como alternativa para dar 

conta das experiências do sensível e do simbólico inseridos no campo da 

subjetividade. Enquanto potência humana, a materialização dos artefatos 

culturais surge a partir da confrontação de materialidades múltiplas, reflexos de 

nossa capacidade humana de inventar mundos possíveis, de experimentar a 



vida de diferentes formas possibilidades, sobretudo a partir daquilo que envolve 

nossa percepção visual. Tanto ao gesto espontâneo quanto ao que constrói 

posteriormente por meio da linha calculada, fortuita ou ainda pela destreza motriz 

que delimita espaços, formas, linhas, planos, estabelece fronteiras entre um 

dentro e um fora. Através destes artefatos, materializamos, portanto, nossos 

pensamentos acerca daquilo que captamos pelo aparato da visão e, que, a partir 

das concepções imaginárias e inventivas já apreendidas, devolvemos ao mundo 

simbolicamente, por meio da produção artística. Evocamos significados ao 

mesmo tempo que transfiguramos ideia em matéria; ao passar para o suporte, 

transpomos o caráter paradoxal do ser enquanto fragmento de um sistema 

complexo ao mesmo tempo que detém em si a complexidade. 

 

4. Referências: 

 
BERTÉ, Odailso. Dança Contempop corpos, afetos e imagens (mo)vendo-se. Ufsm: 
Santa Maria, 2015. 
BRUNER, Jerome. Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva. Madrid: 
Alianza, 1991. 
DELEUZE, G. Cinema 2: The time-image. Londres: Athlone, 1989.  
DOEL, Marcus. Corpos sem órgãos: esquizoanálise da desconstrução. (in) SILVA, 
Tomaz Tadeu da (Org.) Nunca fomos humanos: nos rastros do sujeito. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001. 
GREINER, Christine. O corpo pistas para estudos indisciplinares. Annablume: São 
Paulo, 2005. 
ROSE, Nikolas. Inventando nossos eus. (in) SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.) Nunca 
fomos humanos: nos rastros do sujeito. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
VALLE, L. D. Entre anatomias e hibridismos: excessos e produção de sentido em artes 
visuais. In: II Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, 2018, 
Goiânia. Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual. 
Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2018. p. 263 - 273.  
 
 

Currículo dos autores 

Henrique Walter Ribeiro 

Graduando em Artes Visuais (bacharelado em desenho e plástica) pela Universidade 
Federal de Santa Maria, UFSM, RS; Membro do Laboratório Artes Visuais e I/Mediações 
(lavim.ufsm.br) - PPGART/CAL/UFSM; e do GPICTO - Grupo de Pesquisa Processos 
Pictóricos/CNPq. 
 

Rafael Lesses da Silva 

Téc. em Design Gráfico pela Soc. Educacional Três de Maio (SETREM); Graduado em 
Artes Visuais Lic. Plena em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM); Acadêmico do Programa de Pós-graduação em Gestão Educacional 
pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Membro do Laboratório de Artes 
Visuais e I/Mediações (LAVI/M). 



 

Lutiere Dalla Valle  
Doutor em Artes Visuais e Educação e Mestre em Artes Visuais e Educação 
(Universidad de Barcelona-ES); Mestre em Educação, Especialista em Arte e 
Visualidade, Licenciatura Plena e Bacharelado em Desenho e Plástica (Universidade 
Federal de Santa Maria) onde atua como Docente no Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais (Mestrado e Doutorado-PPGART). Coordenador do LAVI/M. 


