
Um conto sobre
o acidente que se

passou ao leão

A
rie

l B
us

qu
ila





Um conto sobre o acidente
que se passou ao leão

Ariel Busquila





FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
FACULDADE DE ARTES 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS 

Um conto sobre o acidente que se passou ao leão

Ariel Busquila Listik

São Paulo
2018





FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
FACULDADE DE ARTES PLÁSTICAS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Um conto sobre o acidente que se passou ao leão

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Pós-graduação da 
Faculdade de Artes Plásticas da 
Fundação Armando Alvares Pen-
teado – FAAP, como parte dos re-
quisitos para a conclusão do Pro-
grama de Formação Continuada.

Aluno: Ariel Busquila Listik

Orientador: Prof. Dr. Thiago Henrique de Souza 
Honório

São Paulo
2018



LISTIK, Ariel Busquila

Um conto sobre o acidente que se passou ao leão. 
Ariel Busquila Listik
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Pós-graduação Lato Sensu / Programa de Formação 
Continuada da Faculdade de Artes Plásticas da 
Fundação Armando Alvares Penteado. São Paulo: 
FAP/FAAP, 2018.

1. Pintura 2. Fábula  3. Conto 4. Fantasia



FOLHA DE APROVAÇÃO

(  ) Recomendamos exposição na Biblioteca.

(  ) Não recomendamos exposição na Biblioteca.

Nota: _____________________________

São Paulo, __ de __________ de _______

  

__________________________________
Professor (a)

__________________________________
Professor (a)

__________________________________
Professor (a)



Agradecimentos

Escrevo com gratidão a todos aqueles que permitiram que 
eu concluísse esse curso e fizeram essa trajetória mais pro-
veitosa para que eu me tornasse o artista que gostaria de 
ser.



Resumo

O presente livro, intitulado “Um conto sobre o acidente que 
se passou ao leão”, é um desdobramento do meu processo 
artístico ao produzir a obra “Leão azul” no ano de 2016. O 
conto, decorrente do quadro citado anteriormente, é uma re-
flexão sobre minha trajetória artística e o “acidente” que se 
passou enquanto eu estava produzindo esta obra
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Nota introdutória

Você sente ao passar ou até ao estar perto. Faz parte de um 
sexto sentido que somente os animais possuem. Aquele ins-
tinto que o faz tremer, suar, ter medo. Quando você se depara 
com um animal feroz, o que te vem à mente é sua busca por 
proteção, te vem à mente a primeira pessoa que te protege-
ria, o jeito de escapar, o susto, para onde correr. Não há mais 
fuga, você está preso dentro da sensação mais pavorosa, a 
qual jamais pensaria sentir. Este animal te acolhe. O inespe-
rado te atrai ao mesmo tempo que te repele. É a história de 
um leão, o animal que te instiga o medo e não te deixa pensar. 
Que te faz sentir e nada mais. De todas as sensações, a que 
você nunca viveu. Ele te prende, resguarda e salva de tudo 
que há de ruim no mundo. Um leão. 

Em meu trabalho busquei uma maneira de pintar que se apro-
ximasse a esse personagem: o leão destemido. Por acidente, 
ele se tornou azul com rajas vermelhas e seu olho alaranjado. 
Suas finalizações foram momentâneas, realizadas na euforia 
da hora na construção da pintura.
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Um cONtO SObrE O AciDENtE
QUE SE PASSOU AO lEãO

Ao entardecer, volto para casa cansado de minha caça. Pre-
paro meu jantar como se amanhã fosse outro dia muito 

diferente, porém nada muda nesta selva onde vivo. me pare-
ce que todos os animais estão vivendo suas vidas sem perce-
ber o que há de tão maravilhoso a respeito do que se passa. 
Pelas manhãs, vejo todos acordarem e cuidarem de seus afa-
zeres. Não reparam em nada à sua volta. Nesta selva há as 
mais variadas espécies, desde leões aos bichos mais diferen-
tes possíveis. Não posso me conformar que alguém não veja 
o sol que nasce, muito menos quando ele se põe. também 
não acredito que não teriam visto os lagos onde bebem água, 
suas dimensões, e o que há além deles. As coisas estão lá, mas 
ninguém as consegue admirar. Eu, com meus olhos pequenos 
de leão, posso sentir que há mais do que isso, um mundo a ser 
descoberto. Algo que possa me realizar.
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Após uma semana de incessantes tentativas de ir além da 
selva, resolvi agir por conta própria, percorri a primeira trilha 
que avistei e segui adiante. Fui indo e indo e, quanto mais an-
dava, mais percebia que estava indo longe, porém a sensação 
de perigo e dúvida sobre aonde esse caminho me levaria não 
me deixaram parar. Via o lugar de onde vinha ficando mais 
longe a cada passo. 
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Ao andar mais adiante, via que as coisas ao meu redor 
havia mudado. Não via mais os mesmos animais, o lugar de 
beber água ou até onde dormir. Sentia que, apesar de ser 
pequeno, todos, ao me ver, me achavam grande, pois perto 
dos demais animais que habitavam aquela região eu era um 
gigante. Fui caminhando. 
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No caminho, avistava coisas que jamais veria no meu dia
-a-dia. Flores e plantas que nunca havia conhecido, seres que 
não saberia dizer ao certo se eram, ou não, bichos. Era dife-
rente. A sensação de liberdade me assustava ao mesmo tem-
po que o medo ia se aproximando e me tomando aos poucos. 
Quando cheguei ao ponto de que sabia que não ia mais voltar, 
decidi viver com tais medos e esquecer o lugar de onde vinha. 
De onde vinha tudo era igual e aqui tudo era tão diferente. 
Aqui sou grande apesar de ser pequeno, aqui sou feroz apesar 
de ter patas de filhote. 
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Fui conhecendo aos poucos o que havia de especial a res-
peito daquela sensação e lugar. E fui vendo que não havia 
nada de espetacular, era somente a minha jornada que me 
excitava, algo para eu parar de ser o mesmo e que me fazia 
sentir outro, ser outro. Afinal, era muito ruim ser pequeno 
num mundo onde todos eram grandes. meus pais me diziam 
para ficar em casa, não ir além, que lá estaria a salvo, mas via 
que não me bastava ser apenas isso, queria me sentir algo 
mais. Aqui eu me sentia realizado.
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Em meu caminho, fui me acercando de muitos seres que 
me repudiavam por ser maior e conseguia entender o porquê. 
Ninguém gostaria de ficar perto de um gigante. O fato de eu 
ser maior que todos naquele novo lugar faria de mim o único 
diferente. Aquele que ninguém teria algo em comum. Um ser 
isolado numa ilha. Alguém que viveria sozinho para o resto 
de sua vida, somente pelo fato de ser grande, mas gostava do 
fato de amedrontar. Quando falava com os animais sentia o 
respeito que tinham por mim, apesar do medo de todos sabia 
que o tamanho era algo a se admirar a respeito de mim. com 
tudo isso, fui criando um novo jeito de ser, um leão confiante, 
determinado, imponente, como se todo aquele tamanho me 
fizesse ter a iniciativa de ser quem eu sempre quis ser, um 
leão feroz, temido, um rei. Aquele sentimento de conquista 
foi me consumindo aos poucos ao ponto de já nem saber 
quem eu era. Sabia que aquilo e toda aquela adrenalina não 
seriam eternos e que nenhum rei é amado para sempre. 
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Finalmente, quis voltar. Quando, por fim, encontrei meu 
caminho de volta, fui reparando em tudo que havia passado 
na ida e as coisas já tinham tomado outra forma. Já não tinha 
medo. Já não estava empolgado de estar naquela trilha, algo 
em mim havia mudado. reparei que os animais não tinham 
mais medo de mim porque tinham se acostumado, as plantas 
já não eram tão pequenas como as tinha visto e, quanto mais 
voltava, mais as coisas iam voltando a ficar do meu tamanho. 
ia me aproximando e vendo de longe o lago, cada vez mais 
esse lago me parecia aconchegante e comum.
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Ao chegar à selva, tudo estava conforme o que pensa-
va, porém não estava mais entediado com o fato de ser tudo 
igual. As proporções de minha vida tinham mudado. A única 
coisa que me sentia era um leão na selva, como qualquer ou-
tro animal, igual, livre, e eterno. Perto do que vivi, só pude 
perceber uma coisa que estava cintilante em minha memória, 
o quanto eu me sentia pequeno. Agora descobri que o que 
se vive, nunca se esquece, que o que se sente é efêmero, e 
o que há de experiência na selva nunca me trará as certezas 
que busco, mas me sinto grande, o suficiente para não querer 
mais ser o maior.
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