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W I D E Você se fo rmou em Design Gráfico, mas desenvolveu uma 

relação estreita com a arte. Em que momento da sua vida você resol

veu se dedicar a criação? 

M E T O N Lembro que ainda estava no primário quando vi a anima
ção metalinguística Animando, do Marcos Magalhães, seguida de 
um exercício de flip-book na aula de artes. Esse dia me marcou e 
acho que foi aí que decidi que seria artista. Já estava em mim, eu 
desenhava desde sempre, muitos monstros, dinossauros, perso
nagens etc. Mais tarde, fazia quadrinhos nos cadernos e flip-books 
no dicionário e na gramática. Minha mãe e minha avó - também 
artista - me incentivaram, uma comprando materiais e a outra 
guardando minhas primeiras "obras". O Ig (Igor Machado, sócio 
no estúdio MiMo). que já era um prodígio do desenho no primeiro 
ano do ensino médio, apresentou-me um curso de desenho no 
qual aprendi a arte do pincel, aí o que já estava decidido se conso
lidou. No design, fiz meu caminho voltado para desenho e anima
ção, trabalhando e produzindo muito. 

W I D E Quem são as suas principais referências criativas? E por quê? 

M E T O N Bandeira de Melo, um verdadeiro mestre na arte e na 
vida. Considero-me um discípulo dele, pois frequentei suas aulas 
de modelo vivo durante vários períodos da minha vida. Ele fala 
muito do processo do desenho e esses ensinamentos ficam fir
memente assimilados. 

O Ig sem dúvida é um mestre para mim também, e teve papel 
fundamental na minha evolução, pois me puxou mais ainda para 
o lado do desenho. Ele é o cara que fala o que está ruim, preza 
muito pela metodologia e é um grande artista e conhecedor de 
arte. Não foi à toa que, juntos, fundamos um estúdio. 

A rua e os artistas de rua, grafiteiros pichadores e tudo mais, 
também me influenciam bastante. O universo urbano, com 
o qual tenho bastante intimidade, é uma fonte de renovação 
criativa forte. Alguns nomes: Titi Freak, BLU, Acme, Os Gêmeos. 
Banksy e Boom. 

Mas, além disso, tenho muitas referências na arte, como 
Egon Schiele. Michelangelo, Gustav Doré; nos quadrinhos, como 
Mattotti, Blutch, Charles Burns, Art Spigelman; e na animação, 
com Disney, Myazaky, Otomo, Takeshi Koike e Sylvain Chomet. 

W I D E Quais são as técnicas mais utilizadas em seus trabalhos? 

M E T O N As técnicas principais que utilizo são desenho a lápis, 
arte final a nanquim com pincel e pintura com spray. Mas tam
bém adoro desenhar e pintar com qualquer coisa, com carvão, 
pastel seco, lápis de cor, acrílica, óleo, tablet etc. Muitas vezes, 
combino técnicas e até invento outras próprias. 

W I D E Ainda na faculdade, e sócio da produtora VERdesign, você 

já ganhava prêmios com seus curtas de animação. Hoje, em sua 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



opinião, como essa área se encontra no Brasil? Os profissionais 

são valorizados e reconhecidos pelo mercado? Caso não, o que 

ainda falta para atingir tal valorização? 

M E T O N A animação está crescendo no Brasil e tem muita 
gente abrindo seu espaço. Temos que suar muito, pois é um 
trabalho gigantesco. É preciso muita persistência também. O 
primeiro passo para uma valorização aos olhos do mundo é 
você fazer o que tem de melhor; em outras palavras, fazer o 
que você gosta e valoriza para si. Mas, é preciso levar isso ao 
mundo. Por isso, "botei a cara" nos festivais e nos muros da 
cidade. Ser valorizado é descobrir que os outros gostam do 
que você gosta de fazer. 

Acho que só me destaquei porque tinha um fogo interno 
para fazer projetos autorais; é importante "mostrar a que 
veio". Do contrário, vão lhe passar coisas para fazer, e você 
pode se encontrar ou não. Lembro do dia em que cheguei na 
VERdesign - hoje VERDEfilmes - com vários desenhos que 
fiz por conta própria com uma mesa de luz do meu pai, des
tinada a ver radiografias. Escaneamos tudo e eles me ensi
naram a animar no after effects-, foi minha primeira vinheta 
animada. Depois, abriram espaço para eu criar um curta e 
me inscrever no Anima Mundi, e juntos fizemos o primeiro 
curta, Ratos de Rua. Após esse projeto, tornei-me sócio da 

O Mimo Mamemu é um 
projeto de vida, um estúdio 
de criação e arte que conta 
histórias criando imagens 
poderosas em várias pla
taformas, estáticas ou em 
movimento, em pequena ou 
larga escala 
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empresa. Recentemente, sal para me dedicar ao estúdio Mimo, 
mas agradeço muito aos meus ex-sócios e a todos que trabalha
ram comigo lá. 

W I D E Você faz parte do Mimo Mamemu, um estúdio criat ivo que 

em seu rico portfól io apresenta trabalhos de animação, ilustração 

e ambientação (grafi te e murais). Poderia nos contar mais sobre 

esse projeto? 

M E T O N Com os projetos pessoais aumentando, senti a necessi
dade de criar um novo espaço, unido aos amigos que também 
queriam fazer essas coisas. E aí surgiu o tal Mimo Mamemu. 
Criamos o conceito do Mundo Mimo, o lugar onde nascem todas 
as ideias que podem ser traduzidas em arte. Lá é o habitat de 
seres chamados Mamemus. 

O Mimo Mamemu é um projeto de vida, um estúdio de criação 
e arte que conta histórias criando imagens poderosas em várias 
plataformas, estáticas ou em movimento, em pequena ou larga 
escala. A origem do estúdio remonta a uma época que alugáva
mos ateliês entre amigos, um lugar para a criação dos nossos pro
jetos. Ele se desenvolveu também comercialmente, tomando-se 
uma empresa. Entre os nossos clientes estão a Editora Moderna, 
Editora Trip, Som Livre, L'Oreal e o canal Telecine Cult. Além 
deles, também recebemos encomendas de outros autores, como 
Ana Maria Machado, Sílvio Tendler e Paulo Halm. Hoje, a sede é 
uma casa em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, equipada com mui
tos materiais, bastante espaço e mentes criativas com uma visão 
nova e fresca no mercado. Entre os nossos projetos, estamos 
produzindo o "Johnny Sosa", um álbum em quadrinhos para ser 

lançado este ano. Desenvolvemos também projetos de livro ilus
trado e projetos de conteúdo animado. 

W I D E Você e sua equipe são especialistas em Sticker Animation, uma 

forma inusitada de animação. Em que consiste essa técnica? Fale um 

pouco sobre ela. 

M E T O N Ela consiste em combinar a animação 2D em papel com 
stop motion, utilizando como suporte paredes, chão ou muros. 
Eu criei a técnica inspirado no trabalho MUTO do artista BLU, 
no qual ele pinta diretamente nesse mesmo tipo de superfície, 
fazendo um grafite animado. Esse trabalho me bateu muito 
forte, pois combina duas áreas em que eu atuo. Foi então que 
pensei "e se, em vez de desenhos diretamente no muro, eu 
fizesse os desenhos em papéis, como na animação tradicional, 
e depois os recortasse e os posicionasses no muro interagindo 
com o suporte?". E assim nasceu a técnica, mas por um tempo 
ela era só uma boa ideia. Quando viajei para Barcelona, em 
2009, já tinha a técnica pensada, e com a ajuda de um grande 
amigo e excelente fotógrafo que conheci lá, Adrian Cores del 
Rio, parti para a ação. O local era perfeito, um bunker parcial
mente destruído no topo de um mirante, um ambiente cheio 
de planos e coberto por grafites e tags. Lá, pintei um grafite e no 
dia seguinte fizemos o experimento. Depois, fiz mais um pouco, 
dessa vez sozinho, em Roma e Amsterdam. 

O sticker na street art é uma arte em papel colada no meio 
urbano, por isso batizei a técnica em inglês de sticker animation 
e, em português, de animação lambe-lambe, mas foi o nome 
em inglês que pegou. Quando retornei ao Brasil, a técnica foi 
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assimilada pelo estúdio e fizemos uma vinheta com ela para o 
Telecine Cult em parceria com a VERdesign. 

W I D E Você já marcou presença em um dos maiores eventos latino-

americanos de curtas de animação, o Anima Mundi (www.anima-

mundi.com.br), fazendo demonstrações com movimento de grafite 

e sticker animation. Fale mais sobre a sua participação. 

M E T O N Já havia participado com os curtas. Então, quando lancei 
o vídeo da Sticker Animation na web, o Marcos Magalhães e a 
Lea Zaguri. diretores do Anima Mundi, que estão sempre atrás de 
novidades, convidaram-me para fazer a oficina para o Festival, na 
qual as pessoas podiam primeiro fazer um brainstorm, animar na 
mesa de luz Arraia- da amiga Talitha Magalhães - e, finalmente, 
executar a técnica interagindo com um grafite que fiz pensado 
para ser ao mesmo tempo cenário e personagem, feito em um 
fundo infinito. Deram ótimos resultados. Foi sensacional! 

o Pedro Themoteo que foi sobre o aquecimento global, paro
diando o mágico de Oz. Também já fiz o Ratones para representar 
os políticos corruptos e moradores de rua gigantes como tema. 
Esses personagens para mim não são só grafites, eles têm uma 
história. São do projeto "Tá Ligado no Movimento?" e aparecerão 
em outros formatos (quadrinhos e animação). 

W I D E De todas as suas criações, de quais você mais gosta e por quê? 

M E T O N Essa pergunta é difícil. Uma mãe nunca escolheria um 
único filho (risos). A pintura sobre placa do personagem Zinho 
considero uma obra-prima minha e leva o título igual ao da placa 
original, aferição - novo sentido. Já o grafite Hiperlúdico is Possible, 
produzido para o evento Arte Rua', é minha obra mais wild style. 
na minha opinião. 

W I D E Recentemente, entrevistamos o artista Antonio Bokel, grande 

adepto da street art. Para ele, "a arte precisa de rebeldia, ir contra o 

sistema". Sabendo que você também é um entusiasta dessa forma 

de criar, como observa isso? O grafite é responsável por gerar visibi

lidade e independência para os artistas? 

M E T O N Assino embaixo do Bokel! Basta você tomar um espaço 
público para se manifestar que já é uma atitude rebelde e inde
pendente. Mas o que mais gosto é quando além da arte o grafite 
carrega uma mensagem. Na grande maioria das vezes, meus 
trabalhos fazem uma crítica ou são relacionados a temas sociais. 
Teve um que fiz com o João Lobato, com o Duke Capellão e com 
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http://www.anima-
http://mundi.com.br
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 90, p. 26-32, maio/ jun. 2012.




